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  Dedico este trabalho a todos os futuros e também os já pedagogos, que dentre 

tantas áreas e modalidades a serem escolhidas na educação, optaram por lecionar na 

educação de jovens e adultos. Embora tenham convivido e ainda presenciem todas as 

dificuldades encontradas para a busca de uma formação específica e consistente voltada 

para o ensino na EJA, que está presente desde os cursos de formação inicial até os de 

formação continuada, acreditam na importância dessa modalidade e, principalmente, na 

necessidade de oferecer um ensino de qualidade e que atenda às especificidades dos 

sujeitos que são o seu público-alvo. 
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Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o 

que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando 

que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam 

sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

“argumentos de autoridade” já, não valem. Em que, para ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as 

liberdades e não contra elas (FREIRE, 1987, p. 39). 



 

 
 

 

 



 

 
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo 

objetivo geral foi investigar as condições propostas nos cursos presenciais de Pedagogia 

para a formação inicial do educador de jovens e adultos nas Universidades Federais de 

Minas Gerais. Como objetivos específicos, buscou-se mapear os cursos de licenciatura 

em Pedagogia existentes em Minas Gerais; delinear a identidade formativa desses 

cursos em relação à Educação de Jovens e Adultos; e identificar os desafios que os 

graduandos que têm interesse profissional por essa modalidade de ensino enfrentam em 

sua trajetória formativa. O estudo utilizou-se das abordagens qualitativa e quantitativa. 

Na perspectiva desta última, foi aplicado um questionário para os graduandos dos 

cursos de Pedagogia, com questões fechadas. Uma abordagem mais qualitativa foi 

utilizada na pesquisa documental, quando analisados os projetos pedagógicos, e ao 

tratamento das questões abertas do questionário. A aplicação deste ocorreu via internet, 

por meio do Sistema on-line Google Drive. O campo de estudo desta pesquisa foi 

formado pelas Universidades Federais de Minas Gerais que possuem o curso presencial 

de licenciatura em Pedagogia, totalizando nove Instituições. O foco foi a compreensão 

do olhar e da percepção do aluno concluinte do curso de Pedagogia com relação ao 

processo de formação que possibilite a sua atuação na EJA. Os resultados indicaram que 

oito Instituições concordaram com a realização da pesquisa. Contou-se com um público 

de 45 graduandos, em sua maioria do sexo feminino, solteiros, com a faixa etária entre 

18 e 24 anos. Constatou-se com base nas falas dos graduandos que estes acreditam na 

importância de uma formação para o docente que seja específica e voltada para a EJA. 

Além disso, verificou-se que os cursos de Pedagogia possuem disciplinas específicas e 

ações voltadas para o ensino do futuro educador da EJA nas Instituições. Porém, 

segundo as narrativas dos participantes da pesquisa, estas não são suficientes para 

preparar o profissional que atuará em tal modalidade, com uma formação que seja de 

qualidade e que atenda às especificidades do público da EJA. 
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ABSTRACT 

 

 

The present dissertation reveals the results of a research developed in the Program of 

Master’s degree in Education of University Federal of Ouro Preto (UFOP), which 

general aim is to investigate the conditions proposed in the presential courses of 

Pedagogy to the initial training of the youth and adult’s teachers in federal universities 

in Minas Gerais. As specifics aims, it was sought to map the existing licenciate degree 

in Pedagogy of Minas Gerais; to get knowledge of the educational identity of these 

courses regarding to Youth and Adult Education (EJA), and evaluate the challenges that 

graduate students, who have professional interest in this modality, face to in their 

education path. This study was based in both qualitative and quantitative approaches. 

From the perspective of the last one, it was applied a questionnaire to the students of 

presential courses in Pedagogy, with objectives questions. A qualitative approach was 

used in a second moment, in documental research, when were analyzed the pedagogical 

projects, and on the analysis on the essay questions in the questionnaire. The application 

of these questionnaires was effectuated on internet, by means of the Google Drive. The 

study field of this research was composed by the federal universities of Minas Gerais 

that offer the presential course of licenciate degree in Pedagogy, in presential modality, 

totalizing nine institutions. The focus was to comprehend the Pedagogy alummni’s 

vision and perception in concern with the education process that allow their actuation in 

EJA. The results indicate that eight Institutions agreed participating of the research. The 

participants totalized 45 graduating students, mostly female, single, and aged between 

18 and 24 years old. It was apprehended, based on the graduate students’ speeches, that 

they believe in the importance of training for the teacher that is specific and oriented to 

EJA. Furthermore, it was verified that the Pedagogy courses offer specific disciplines 

and actions aimed to the training of the future EJA’s teacher in Institutions. However, 

according to the participants’ speeches, these are not sufficient to prepare the 

professional that will work in such modality with a training which is qualified and 

complies with the EJA’s public specificities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante meu processo de formação no curso de Pedagogia, tive contato com as 

várias modalidades de ensino por meio das disciplinas obrigatórias e optativas, assim 

como dos estágios obrigatórios nas áreas de educação infantil, educação especial, 

educação dos anos iniciais do ensino fundamental. Além da área voltada para a 

docência, pude ter contato também com as áreas da gestão escolar e da pesquisa. 

Foi a partir da metade do curso de Pedagogia que comecei a ter contato com as 

disciplinas específicas de cada área da educação, o que me despertou interesse pela 

educação de jovens e adultos. Comecei a cursar uma disciplina optativa que discutia tal 

temática e, ao perceber meu interesse, a professora responsável me ofereceu uma bolsa 

de estudos, com a duração de um ano, voltada pra a iniciação científica no grupo de 

pesquisa ECARA – Grupo Educação do Campo, Alternância e Reforma Agrária
1
, cuja 

proposta de investigação está sintetizada no título A formação do educador de jovens e 

adultos nas escolas do campo da Microrregião de Viçosa: desafios e caminhos.  

 Como minha participação enquanto bolsista foi um período muito curto, diante 

dos objetivos propostos, decidi entrevistar os educadores pessoalmente, em visita às 

escolas. A partir, tive ainda mais acesso à percepção dos educadores que lecionavam na 

EJA nas escolas do campo da Microrregião de Viçosa, a partir dos dados encontrados 

que meu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, foi construído. 

 Durante o período de trabalho no grupo de pesquisa e elaboração do TCC, 

participei de seminários e congressos que abordavam a temática principal da minha 

pesquisa – a educação do campo – como também a realidade da modalidade EJA. Além 

desses eventos, participei com minha professora, coordenadora da pesquisa e 

orientadora do TCC, dos Fóruns Regionais de EJA, que acontecem na Universidade 

Federal de Viçosa três vezes ao ano, com a parceria das Superintendências Regionais de 

Ensino (SRE) de Ponte Nova, Ubá e Muriaé; Secretarias Municipais de Educação 

(SME) de Viçosa, Ubá, Oratórios e Muriaé; e Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 

da UFV (NEAD). 

                                                           
1
 O Observatório da Educação do Campo constitui-se em um programa de estudo sobre as práticas de 

EJA, letramento e alternâncias educativas, que busca analisar a formação dos educadores de jovens e 

adultos do campo, com foco no cenário de Minas Gerais. Esse é um projeto em rede, financiado pela 

CAPES/INEP, que integra pesquisadores dos Programas de Pós Graduação da UFV/UEMG/UFSJ (UFV, 

2010). 
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  A partir desses estudos sobre a realidade da EJA e do seu público-alvo, o meu 

interesse pela temática foi se tornando cada vez maior. A busca por melhor elucidação 

dessa realidade levou-me a procurar o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação 

– Mestrado em Educação – da UFOP em 2014. Para tanto, propus investigar o que é 

oferecido para a formação dos futuros educadores da EJA nos cursos presenciais de 

Pedagogia das Universidades Federais de Minas Gerais.  

Estudo semelhante foi feito por Gatti e Barretto (2009, p. 118), com o intuito de 

investigar a “formação inicial de professores nos currículos das instituições de ensino 

superior”, fazendo, assim, a análise das disciplinas obrigatórias e optativas definidas nos 

Projetos Pedagógicos de 71 cursos de Pedagogia existentes no Brasil. Utilizaram-se, 

como suporte para a análise dos documentos, as orientações contidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, do ano de 2006, as quais orientam o 

funcionamento desses cursos. Com base nas análises das ementas das disciplinas pôde-

se inferir que 

a parte curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades 

profissionais específicas para a atuação nas escolas e nas salas de aula é bem 

reduzida. Assim, a relação teoria-prática, como reiteradamente proposta nos 

documentos legais e nas discussões da área, também se mostra comprometida 

desde essa base formativa (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 152). 

 

Ainda segundo os achados das pesquisadoras, os cursos de licenciatura em 

estudo mostram que as disciplinas organizadas não permitem que ocorra o 

“aprofundamento e formação de competências na área da educação infantil, e menos 

ainda em relação as modalidades educacionais (EJA e educação especial), seja mediante 

a oferta de optativas, seja de tópicos e projetos especiais” (GATTI; BARRETTO, 2009, 

p. 153). 

A partir dos resultados encontrados na pesquisa de Gatti e Barretto (2009) e 

considerando minha trajetória e interesse pela EJA, delimitou-se o tema desta pesquisa, 

na qual me proponho a fazer um recorte no universo investigado pelas autoras, de forma 

particular, abordando as IFES de Minas Gerais e os seus cursos presenciais de 

Pedagogia, na busca de informações mais detalhadas sobre como ocorre a formação dos 

futuros educadores de jovens e adultos nestas Instituições. 

Deste modo, esta pesquisa desenvolvida na linha “Instituição Escolar, Formação 

e Profissão Docente” do Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado da 

UFOP, surgiu em decorrência de dois fatores: minha vida pessoal e acadêmica e a 
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realidade em que o público da EJA se encontra na sociedade quanto à oferta e qualidade 

do ensino a ele destinado.  

Este trabalho é relevante não só porque dá continuidade à investigação de um 

tema que venho estudando há alguns anos e com qual me identifico por diversos fatores, 

mas, principalmente, por se voltar para um público que possui necessidades 

diferenciadas para um processo de ensino e aprendizagem mais efetivo. Cabe destacar 

que a EJA, infelizmente, ainda sofre com o descaso, o que se reflete na falta de políticas 

públicas para a modalidade e de pesquisas que a investiguem criticamente. Considero 

que este estudo é importante também para a sociedade em geral, visto que o meu intuito 

é mostrar as experiências escolares de um amplo público, que abrange jovens, adultos e 

idosos, visando fornecer elementos para uma educação de qualidade, que leve em conta 

as especificidades desse grupo.  

Como propõem Romanowski e Ens (2006), durante as investigações fiz um 

levantamento de dados bibliográficos, com a finalidade de evidenciar contribuições 

importantes para a constituição do campo teórico em que se insere este estudo, isto é, 

procurei fazer um estudo do “estado do conhecimento”. Morosini e Fernandes (2014, p. 

155) destacam que este consiste na “identificação, registro, categorização que levem à 

reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre 

uma temática específica”, o que poderá contribuir para o surgimento de novas 

informações, enriquecendo a temática discutida na pesquisa. Romanowski e Ens (2006) 

reforçam que, enquanto o “estado da arte” engloba o estudo dos resumos de dissertações 

e teses, as produções em congressos e publicações em periódicos da área investigada, o 

“estado do conhecimento” é aquele que aborda apenas um setor das publicações sobre o 

tema investigado, sendo este mais sucinto e simplificado quando comparado àquele. 

Para, então, alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa e tendo como base os 

trabalhos construídos por Machado (2000), Haddad (2002) e Soares (2011), a primeira 

parte do estudo evidencia uma breve retomada dos trabalhos no campo da Educação de 

Jovens e Adultos no período de 2006 a 2013, apresentados no GT 18 – Grupo de 

Trabalho sobre Educação de Pessoas Jovens e Adultas, da Associação Nacional de 

Pesquisa em Educação (ANPEd), e  levantamentos realizados no Banco de Teses e 
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Dissertações da CAPES, a partir dos verbetes “educação de jovens e adultos” e 

“formação de professores da EJA”, no período compreendido entre 2010 e 2012
2
.  

No primeiro campo de busca, foram encontrados quatorze trabalhos publicados 

em oito anos, que retratam a temática formação de professores na EJA. Desses, apenas 

três abordam a categoria formação inicial, tema principal de estudo desta investigação. 

O primeiro, com o título O educador de jovens e adultos em formação, de 

Leôncio Soares (2006, p. 1), tem como objetivo apresentar  

 

reflexões acerca da formação inicial do educador de jovens e adultos a partir 

dos resultados de uma pesquisa desenvolvida no período de 2003 a 2005 que 

visou compreender a atuação desse educador, egresso do curso de Pedagogia 

de uma Universidade Federal. Buscou-se analisar a trajetória profissional 

desses sujeitos, os locais de trabalho e seu olhar sobre o período em que 

cursou a habilitação. 

 

O segundo, cujo título é A constituição da docência na educação de jovens e 

adultos, de Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin, foi divulgado em 2007 e busca 

investigar como ocorre a inserção no campo de trabalho dos educadores envolvidos com 

a EJA e se ela é pertinente à profissionalização dos educadores em estudo. 

O terceiro trabalho, intitulado Formação de educadores de jovens e adultos: 

saberes na proposição curricular, de Rosa Aparecida Pinheiro (2008, p. 1), busca-

sereportar “aos elementos constituintes de uma proposta curricular para formação de 

educadores de jovens e adultos, no que concerne à relação entre os saberes acadêmicos 

e os saberes da experiência”. 

 Já no segundo campo de busca (Banco de Teses e Dissertações da CAPES) 

foram localizados 38 trabalhos no Brasil, que investigam a formação de professores de 

jovens e adultos, sendo 27 dissertações e 11 teses. Na categoria formação inicial, foco 

desta pesquisa, foram encontrados quatro trabalhos. 

O primeiro, Prática discursiva de formação de professores alfabetizadores de 

jovens e adultos em uma experiência de educação popular, de Eduardo Jorge Lopes da 

Silva (2011, s/p
3
), tem como objetivo geral “analisar a prática discursiva do Projeto 

                                                           
2
 Por motivos técnicos, quando esta pesquisa foi realizada não estavam disponíveis no site da CAPES os 

documentos de anos anteriores. 
3
 Os trechos citados não apresentam os números das páginas, pois são partes de resumos, uma vez que as 

teses e dissertações não estavam disponíveis como texto completo no site da CAPES. 
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Escola Zé Peão-PEZP
4
 concernente à formação de professores da modalidade EJA” e 

como objetivos específicos  

 

identificar os enunciados presentes neste discurso, analisar as regularidades e 

a contribuição para a formação de professores para esta modalidade da 

educação e analisar, ainda, a Proposta Político Pedagógica do PEZP e os 

efeitos de saber-poder para a formação deste nível de professores. 
 

O segundo, Estabelecimento de relações entre a formação inicial de professores 

de física e o ensino dessa disciplina para jovens e adultos: uma investigação pautada 

em atividades experimentais, do autor João Paulo Casaro Erthal (2011, s/p), visa 

“investigar a ação que buscou identificar particularidades na formação inicial de 

licenciandos em Física e na Educação de Jovens e Adultos, de modo a estreitar as 

relações educacionais entre esses públicos”. 

O terceiro trabalho, Contribuições da teoria freireana para a formação inicial 

do educador de jovens e adultos: uma pesquisa-ação, de autoria de Becky Henriette 

Gonçalves (2011), expõe como meta a construção e o desenvolvimento de uma proposta 

curricular para a formação inicial de educadores de jovens e adultos no âmbito do 

ensino superior, subsidiada por referenciais freirianos e por uma matriz crítico 

transformadora. 

O quarto e último trabalho, foi construído para obtenção do título de mestre, com 

o título Elementos constitutivos da e para a educação de jovens e adultos na formação 

de professores em cursos de pedagogia em Santa Catarina, da autora Sidneya Magaly 

Gaya (2012, p. 20), tem como objetivo 

 

investigar a configuração do atendimento às particularidades da/para a 

Educação de Jovens e Adultos na formação de professores realizada em 

cursos de Pedagogia, ofertados na modalidade presencial em instituições 

públicas de ensino superior e sistema ACAFE do estado de Santa Catarina, 

no contexto após a implementação das diretrizes curriculares nacionais 

apresentadas em 2005/2006. 

 

 A pesquisa mencionada acima muito se aproxima da proposta deste estudo, tanto 

porque a autora investigou “os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia 

ofertados na modalidade presencial e suas grades curriculares e ementas como 

elementos relacionados à apropriação das orientações referentes à formação para essa 

                                                           
4
 Essa é uma experiência de mais de duas décadas em parceria com a Universidade Federal da 

Paraíba/Centro de Educação e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário 

de João Pessoa-PB. 
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modalidade educativa” (GAYA, 2012, p. 25), quanto pelo fato de que eles são 

investigados seguindo o que é proposto pelas DCN/2006. Foi utilizada pela autora uma 

“abordagem exploratória” (GAYA, 2012, p. 26) que adotou procedimentos 

metodológicos de pesquisas quantitativas e qualitativas, outro ponto em comum com 

esta pesquisa. 

Segundo os resultados encontrados por Gaya (2012), há oferta de disciplinas da 

EJA nos currículos dos cursos de Pedagogia para a formação de professores para esta 

modalidade, porém em um pequeno número. Ocorre uma configuração desses cursos 

em formato irregular, ou seja, não estão nos moldes do que é proposto para o ensino 

voltado para o público jovem e adulto. Gaya (2012) afirma que não consta nas matrizes 

curriculares tais configurações para esse ensino, de tal forma que ocorre uma 

contradição entre o que é proposto pelos documentos e o que acontece na prática dos 

cursos de Pedagogia para a formação dos profissionais para a EJA. 

Outra constatação feita por Gaya (2012) em sua pesquisa é sobre a reafirmação de 

que a EJA constitui-se legalmente no contexto da educação básica, ou seja, faz parte de 

uma possibilidade de atuação do pedagogo. Ocorre, ainda, a negação de uma formação 

que seja destinada ao profissional que atuará nessa modalidade, pois ainda não são 

consideradas as condições necessárias para a formação desses professores, na qual o 

foco devem ser as especificidades do seu público. A autora reforça que, não somente o 

profissional que opte pelo ensino na EJA, mas a preparação para a atuação dos 

professores nesta realidade, como nas demais, aconteça de forma específica para 

“atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 

de cada fase de desenvolvimento do educando” (GAYA, 2009, p. 241). 

A partir desse levantamento dos trabalhos apresentados no GT 18 da ANPEd e 

produções do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, foi possível perceber  que a 

EJA ainda é pouco discutida nas pesquisas, tendo sido encontrados apenas sete 

trabalhos que remetem às características e necessidades dessa formação e modalidade 

de ensino específica. Ressalta-se, também, que, tanto no primeiro campo de busca 

quanto no segundo, a categoria mais abordada é a formação continuada.  

Sendo assim, este estudo se propõe a investigar a formação inicial oferecida nos 

cursos presenciais de Pedagogia, nas Universidades Federais de Minas Gerais. Para 

isso, serão estudados os projetos pedagógicos de cada uma delas, utilizando como 

embasamento teórico os autores que discutem acerca do tema: Diniz-Pereira (2006); 

Gatti; Barretto (2009); Gaya (2012); Soares (2006, 2010, 2011) e Porcaro (2011). A 
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partir da revisão de literatura realizada, das informações obtidas com os estudos dos 

documentos das Instituições e aplicação dos questionários aos alunos concluintes dos 

cursos presenciais de Pedagogia, a pesquisa procura responder à seguinte questão de 

investigação: A formação inicial oferecida nos cursos presenciais de Pedagogia nas 

Universidades Federais de Minas Gerais prepara o futuro educador para atuar na 

Educação de Jovens e Adultos? 

Toda a pesquisa, desde a sua fundamentação teórica até esta dissertação final, 

passando pelo trabalho de campo, foi baseada em uma questão central de investigação, 

que moveu o pesquisador, que ora se traduz da seguinte forma: Como estão sendo 

formados os pedagogos pelas Instituições Federais de Ensino Superior de Minas Gerais 

para o trabalho com a EJA? A partir dessa questão inicial, foi constituído o objetivo 

geral, que foi o de investigar as condições propostas nos cursos presenciais de 

Pedagogia para a formação inicial do educador de jovens e adultos nas Universidades 

Federais de Minas Gerais. Ainda, os objetivos específicos, podem assim ser expressos: 

mapear os cursos de licenciatura em Pedagogia existentes em Minas Gerais; delinear a 

identidade formativa desses cursos em relação à Educação de Jovens e Adultos; 

identificar os desafios que os graduandos que têm interesse profissional por essa 

modalidade de ensino enfrentam em sua trajetória formativa. 

Portanto, com base no histórico de interesse, dedicação e relevância da temática 

de estudo, além dos dados encontrados nesse breve estado do conhecimento, o presente 

trabalho está estruturado como exposto abaixo.    

O Capítulo 1 é organizado em duas seções. Na primeira, é apresentado um 

histórico da Educação de Jovens e Adultos, do período da Colônia até os 

acontecimentos relacionados a essa modalidade nos dias atuais. Ao longo da 

apresentação, estão pontuados os fatos ocorridos nesses períodos relacionados à 

formação dos professores que atuam com essa realidade da EJA. O intuito desta seção é 

situar a história da EJA e mostrar como, no decorrer dos fatos que aqui são abordados, 

seja de natureza legal, social ou cultural, que permeiam essa educação, influenciaram no 

avanço e/ou retrocesso da situação da formação dos educadores de jovens e adultos. A 

base teórica utilizada foram os trabalhos de Coutinho (2010); Diniz-Pereira (2000); Di 

Pierro (2000; 2004); Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001); Fávero (2009); Friedrich, Benite, 

Benite e Pereira (2010); Galvão e Soares (2004); Haddad e Di Pierro (2000); Ireland 

(2007); Jardilino e Araújo (2014); Lázaro (2013); Moura (2004; 2011); Oliveira e 
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Teixeira (2009); Paiva (1973; 2005); Piana (2009); Rummert e Ventura (2007); Silva, 

Silva, Oliveira e Cruz (2012) e Strelhow (2010).  

 Já na segunda seção, o intuito é abordar as temáticas que, na presente 

investigação, auxiliam a construção do conhecimento sobre o que é a formação dos 

educadores de jovens e adultos e, principalmente, que contribuem na constituição dessa 

formação, garantindo a sua especificidade e o atendimento às necessidades da EJA para 

que o processo de ensino e aprendizado se efetive. A base teórica utilizada na 

investigação se fundamenta em Arroyo (2006; 2007; 2011); Barreto (2006); Caldeira 

(2000); Dantas (2003; 2009); Diniz-Pereira (2006); Diniz-Pereira e Fonseca (2001); Di 

Pierro (2005); Ferreira (2008); Freire (1987; 1989; 1992; 1996; 2001); Haddad e Di 

Pierro (1994); Lima (2006); Machado (2010); Moll (2004); Moura (1999); Nóvoa 

(1995); Oliveira (2005); Porcaro (2004; 2011); Silva (2008; 2009; 2013); Silva, Porcaro 

e Santos (2011); Soares (2004; 2010); Soares e Simões (2005); Soares e Pedroso (2013) 

e Vóvio (2010). 

No Capítulo 2, é apresentado o caminho percorrido para o levantamento dos 

dados que respondessem à questão proposta e aos objetivos estabelecidos. Foi utilizada, 

para isso, uma pesquisa que integra as abordagens qualitativa e quantitativa. Na 

perspectiva quantitativa, foi aplicado um questionário para os alunos dos cursos 

presenciais de Pedagogia, com questões fechadas, tratadas estatisticamente para os fins 

deste estudo. Uma abordagem mais qualitativa foi utilizada em um segundo momento, 

na pesquisa documental, quando analisados os projetos pedagógicos desses cursos, com 

o objetivo de encontrar a sua identidade formativa em relação à Educação de Jovens e 

Adultos e de dar tratamento às questões abertas do questionário, consideradas a partir da 

Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin (2011). A aplicação dos 

questionários ocorreu via internet, por meio do Sistema on-line Google Drive.  

O campo de estudo desta pesquisa é formado pelas Universidades Federais de 

Minas Gerais que possuem o curso presencial de licenciatura em Pedagogia, totalizando 

nove Instituições. As respostas dos sujeitos participantes ajudarão a compreender o 

olhar e a percepção dos alunos que estão concluindo o curso de Pedagogia quanto ao 

seu processo de formação para atuação na EJA.   

O Capítulo 3 tem o intuito de atender a um dos objetivos propostos para esta 

pesquisa, que é de mapear os cursos presenciais de Pedagogia das Universidades 

Federais de Minas Gerais. Para alcançar esse objetivo, foi feito um levantamento 

documental, para a busca de informações básicas dos cursos presenciais, tais como a 
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cidade onde o curso se encontra, o ano de criação e a última reestruturação do Projeto 

Pedagógico. Além disso, buscou nesses documentos das Instituições informações que 

caracterizassem a oferta e o funcionamento desses cursos, como o regime de duração de 

cada período letivo, turnos em que esses cursos funcionam, o regime de matrículas, o 

número de vagas oferecidas por ano e a duração do curso. 

O Capítulo 4 também foi organizado para atender a um dos objetivos 

delimitados para esta pesquisa, que é delinear a identidade formativa dos cursos 

presenciais de Pedagogia das universidades federais de Minas Gerais, em relação à 

formação dos futuros educadores de jovens e adultos. Para isso, foi feito um estudo a 

partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), de 15 de maio de 2006, e nos 

documentos das Instituições, formando com isso duas seções de análise. A primeira, que 

apresenta um estudo comparativo que tem como base as propostas das Diretrizes e dos 

projetos pedagógicos dos cursos presenciais de Pedagogia para a formação desses 

futuros educadores, destacando as informações sobre o perfil do aluno egresso, a 

organização curricular e a carga horária. A segunda, que busca nos projetos pedagógicos 

as evidências da preocupação com a formação dos futuros licenciados para o trabalho 

com a EJA. Para isso, foram organizadas as informações a respeito do que é oferecido 

nos cursos presenciais de Pedagogia para essa formação, destacando assim a existência 

das disciplinas, teóricas e/ou práticas, voltadas para a EJA, organizadas pela carga 

horária, período em que são oferecidas, e se são obrigatórias ou eletivas para a 

conclusão do curso; além dessas disciplinas, tentou-se identificar nas instituições em 

estudo, se estas possuíam Núcleos/Grupos de Pesquisa e/ou Projetos/Programas de 

extensão que estivessem voltados para a temática da EJA. 

O Capítulo 5 constitui-se de uma análise minuciosa dos dados encontrados, os 

quais estão apresentados em duas seções. Na primeira seção, são destacados aqueles 

considerados quantitativos, que definem o perfil do grupo que respondeu aos 

questionários. Já na segunda, foi feito um levantamento das questões que procuram 

analisar o conhecimento e a compreensão dos graduandos a respeito do curso de 

Pedagogia que frequentam, mas, principalmente, o conhecimento da parte teórica e 

prática que fazem parte do processo de formação desses futuros educadores e que 

estejam relacionadas à modalidade da EJA. 

A segunda parte da análise dos questionários respondidos está apresentada no 

Capítulo 6. Seu foco é a compreensão dos graduandos, mais precisamente a visão destes 

sobre as contribuições das disciplinas da EJA para a sua formação, se eles consideram 
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importante uma formação específica para o professor que irá atuar nessa modalidade e, 

por fim, se esses graduandos gostariam de trabalhar com a EJA após a conclusão do 

curso de Pedagogia. Para a análise proposta, faz-se uso da Análise de Conteúdo, que é 

defendida por Laurence Bardin (2011), com o intuito de fundamentar e orientar a 

análise das mensagens que foram encontradas nos questionários respondidos pelos 

graduandos do curso de Pedagogia. Assim, serão apresentadas cada uma das categorias 

definidas, os indicadores identificados que sustentam essas categorias e com base 

nestas, as falas dos graduandos que representam o conjunto de sentidos que emergem 

das narrativas construídas. Em cada sessão, trago algumas reflexões apontadas por 

estudiosos que foram utilizados no referencial teórico deste trabalho, e que 

fundamentam as afirmativas feitas pelos alunos participantes. 

Finalizo esta dissertação tecendo algumas considerações que evidenciam as 

reflexões elaboradas, com destaque para aquelas acerca dos desafios que os graduandos 

que têm interesse profissional pela EJA enfrentam em sua trajetória formativa.  
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1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: HISTÓRICO E ATUALIDADE 

 

 

1.1 Contexto da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: um histórico do 

período colonial aos dias atuais  

 

 

Nesta seção, apresento um histórico da Educação de Jovens e Adultos, do 

período da Colônia até os acontecimentos relacionados a essa modalidade nos dias 

atuais. O conteúdo será tratado de forma linear e temporal, contemplando os seguintes 

períodos: Brasil Colônia e Império; Primeira República; Período Vargas, com destaque 

para o Golpe Militar, momento da história em que houve uma ruptura com as políticas 

elaboradas até então para a Educação de Adultos, devido ao regime que se instalou no 

país; Nova República; década de 1990 a 2000; as CONFINTEAS, desde a sua primeira 

Conferência em 1949 até a de 2009; e, finalmente, as principais políticas voltadas para a 

EJA na atualidade.  

Ao longo da apresentação, pontuarei os fatos ocorridos nesses períodos 

relacionados à formação dos professores que atuam com essa realidade da EJA. O 

intuito deste subcapítulo é situar a história da EJA, e mostrar como no decorrer dos 

fatos aqui retratados, sejam de natureza legal, social ou cultural, que permeiam essa 

educação, esses fatos influenciaram no avanço e/ou retrocesso da situação da formação 

dos educadores de jovens e adultos.  

 

 

1.1.1 Brasil Colônia e Brasil Império (1530-1889) 

 

 

A educação de adultos vem ocorrendo no Brasil desde o período colonial, 

quando o foco da educação era ensinar os comportamentos morais de caráter religioso 

para as classes mais pobres e instruir as classes ricas. Segundo Haddad e Di Pierro 

(2000, p. 109), “além de difundir o evangelho, tais educadores transmitiam normas de 

comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao funcionamento da economia 

colonial, inicialmente aos indígenas e, posteriormente, aos escravos negros”.  
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Com a expulsão dos jesuítas
5
 do Brasil, levada a cabo pelo Marquês de Pombal 

no ano de 1759, o ensino oferecido desorganizou-se. Apenas no Brasil Império 

ressurgiram informações sobre a educação de adultos. Contudo, é importante ressaltar 

que somente a elite tinha direito à educação, excluindo, com isso, as populações negras, 

indígenas, ou seja, os mais pobres
6
.  

Segundo Galvão e Soares (2004), é a partir do Ato Adicional de 1834 que grande 

parte das Províncias passaram a ser responsabilizadas pela instrução primária e 

secundária, quando foram formuladas políticas de instrução para o público jovem e 

adulto. Foi então oferecida para esses sujeitos uma alfabetização de princípio 

missionário e caridoso, como um ato de solidariedade. 

Friedrich, et. al. (2010, p. 394) reportam que em 1881 tornou-se realidade, por 

meio do Decreto nº. 3.029, a conhecida “Lei Saraiva
7
”, com a proibição do voto dos 

analfabetos, por se considerar a educação como suporte para a ascensão social. É devido 

à discussão sobre essa Lei que a concepção do analfabeto como ignorante se tornou 

ainda mais contundente nesse período da história do Brasil. Essa Lei consistia em ser a 

“primeira a colocar impedimentos, ao lado de outras restrições, como a de renda, aos 

votos dos analfabetos” (GALVÃO; SOARES, 2004, p. 394). 

Segundo Moura (2004, p. 29), “até 1835, quando foi criada a primeira escola do 

Rio de Janeiro, não existia preocupação com a formação de professores”, e tal fato 

acabava por contribuir para a situação inadequada da educação que era oferecida até 

esse período. 

 

 

1.1.2 Primeira República (1891-1930) 

 

 

De acordo com os estudos de Strelhow (2010), no período da Primeira 

República, o analfabeto era entendido como dependente e incompetente, sendo 

                                                           
5
 Em decorrência das “novas diretrizes da economia e da política portuguesas” (GALVÃO; SOARES, 

2004, p. 29). 
6
 Dessa forma, “a identidade da educação brasileira foi sendo marcada [...] pelo elitismo que restringia a 

educação às classes mais abastadas [...]” e “a história da educação brasileira foi sendo demarcada por uma 

situação peculiar que era o conhecimento formal monopolizado pelas classes dominantes” (STRELHOW, 

2010, p. 51). 
7
 Essa Lei foi concebida em nove de janeiro do referido ano, “em homenagem ao Ministro do Império 

José Antônio Saraiva, que foi responsável pela primeira reforma eleitoral do Brasil instituindo pela 

primeira vez, o ‘título de eleitor’” (FRIEDRICH; et. al., 2010, p. 394). 
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comparado às crianças, incapazes de pensar por si próprio. Por isso, o voto era restrito 

às pessoas letradas e com posses. A Constituição de 1891, promulgada nesse período, 

foi considerada, de acordo com Haddad e Di Pierro (2000), o primeiro marco legal da 

República brasileira, consagrando 

 

uma concepção de federalismo em que a responsabilidade pública pelo 

ensino básico foi descentralizada nas Províncias e Municípios. A União 

reservou-se o papel de “animador” dessas atividades, assumindo uma 

presença maior no ensino secundário e superior. Mais uma vez garantiu-se a 

formação das elites em detrimento de uma educação para as amplas camadas 

sociais marginalizadas (HADDAD; DI PEIRRO, 2000, p. 109). 

 

Apesar da marginalização da população analfabeta, esse momento da história 

ficou caracterizado pela grande quantidade de reformas educacionais que tinham como 

princípio a normatização, além de melhorar as condições de precariedade em que o 

ensino básico se encontrava. No entanto, até aquele momento, o Estado não se 

preocupava com a população adulta e com as concepções de ensino, práticas e políticas 

educacionais a ela específicas e necessárias. 

Ocorreu nesse período a expansão da rede escolar, e as “ligas contra o 

analfabetismo
8
”, surgidas em 1910, que visavam à imediata supressão do analfabetismo, 

vislumbravam o voto do analfabeto. Foi então, a partir da década de 1920, que esse 

movimento teve continuidade, com o início da mobilização dos professores em prol de 

melhores condições para a educação dos adultos, exigindo, para isso, a responsabilidade 

do Estado quanto à prestação de serviços que garantissem o bom funcionamento das 

escolas e à busca de qualidade do ensino nelas oferecido. Paiva (1973, p. 168) 

acrescenta que as reformas dessa década “tratam a educação de adultos ao mesmo 

tempo em que cuidam da renovação dos sistemas de um modo geral”. Segundo a autora, 

foi somente na reforma de 1928 do Distrito Federal que a educação de adultos recebeu 

ênfase, renovando o ensino oferecido a esse público na primeira metade dos anos de 

1930. 

 

 

 

                                                           
8
 Em 1915, surgiu a Liga Brasileira de combate ao analfabetismo, ocorrida “em 17 de abril no Clube 

Militar do Rio de Janeiro e inaugurada de fato em 7 de setembro de 1915, sendo sua sede o Liceu de 

Artes e Ofícios, sendo considerada a 1ª Campanha de Alfabetização de Adultos tendo como dilema: 

combater o analfabetismo é dever e honra de todo brasileiro” (SANTOS; OLIVEIRA, 2005, p. 5) 
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1.1.3 Período de Vargas (1930-1945) 

 

 

Com o intuito de alcançar um ensino de qualidade, no qual fosse encontrada a 

melhor forma de aprender e conviver com as necessidades e características do público-

alvo, a educação de adultos passou por dificuldades e mudanças no decorrer das últimas 

décadas, desde o seu “surgimento” até o período Vargas, principalmente quando se 

iniciou o processo de industrialização na década de 1940. Nesse período, detectaram-se 

altos índices de analfabetismo no Brasil, o que, conforme destacado por Strelhow 

(2010), se devia à notável carência de políticas que gerassem resultados efetivos para a 

educação de jovens e adultos. 

Uma das primeiras mudanças, nesse período, foi a reformulação do papel do 

Estado. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), com a Constituição de 1934, 

observa-se o fortalecimento e a mudança para um Estado mais central, com uma nova 

concepção de políticas públicas que atendessem às necessidades dos indivíduos da 

sociedade, sem distinção de classe e raça. Nesse mesmo ano, ocorreu a criação do Plano 

Nacional de Educação, instituído na Constituição mencionada acima, e que estabeleceu 

“como dever do Estado o ensino primário integral, gratuito, de frequência obrigatória e 

extensiva para adultos como direito constitucional. A oferta de ensino básico e gratuito 

estendeu-se a praticamente todos os setores sociais” (FRIEDRICH; et. al. 2010, p. 395). 

Em 1938, foi criado o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e, em 

1942, instituiu-se o Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP), criado pelo professor 

Anísio Teixeira. Um dos seus principais objetivos era “realizar programas que 

ampliassem e incluíssem o Ensino Supletivo para Adolescentes e Adultos” 

(STRELHOW, 2010, p. 52). Segundo Strelhow (2010), em 1945 esse Fundo foi 

regulamentado com o investimento de recursos na educação do seu público-alvo. 

Conforme relatam Haddad e Di Pierro (2000), no âmbito das relações 

internacionais, foi criada em novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

sendo este um órgão externo, que apresenta dentre as suas funções, a orientação, a 

motivação e o incentivo à educação de jovens e adultos nos países membros, dentre os 

quais o Brasil. Esse órgão denunciou “ao mundo as profundas desigualdades entre os 

países e alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial a 
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educação de adultos, no processo de desenvolvimento das nações categorizadas como 

‘atrasadas’” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 111). 

Em 1947, já existente foi instalado o Serviço de Educação de Adultos (SEA) 

como serviço especial do Departamento Nacional de Educação do Ministério da 

Educação e Saúde que, segundo Strelhow (2010, p. 53) tinha como finalidade 

“reorientar e coordenar, no geral, os trabalhos dos planos anuais de Ensino Supletivo 

para adolescentes e adultos analfabetos”. Suas atividades se estenderam até a década de 

1950, quando passou a se denominar Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA)
9
. “Sua influência foi significativa, principalmente por criar uma 

infraestrutura nos estados e municípios para atender à educação de jovens e adultos, 

posteriormente preservada pelas administrações locais” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, 

p. 111). 

Outras campanhas que tiveram pouco tempo de duração e realizações, 

organizadas pelo Ministério da Educação e Cultura, foram, em 1952, a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER), cujo objetivo era atender às populações que 

viviam no meio rural e, em 1958, a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA), criada como resposta oficial às críticas do II Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, que aconteceu no Rio de Janeiro nesse mesmo ano. 

As principais discussões feitas no evento foram em torno da criação de um novo 

sistema de alfabetização pedagógico a ser utilizado na educação de adultos. Paulo 

Freire, mobilizado pelas causas do analfabetismo, também se ocupou dessas questões e 

propôs um novo sistema de alfabetização para esse público. Logo, a proposta para a 

CNEA era de “criar projetos-pólos com atividades que integrassem a realidade de cada 

município e servissem de modelo para expandir pelo país, mas pouco se diferenciou das 

campanhas anteriores” (STRELHOW, 2010, p. 53-54). Com o II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, passou-se a caracterizar um novo momento no pensar dos 

educadores, confrontando as velhas ideias e preconceitos.  

 

Marcava o Congresso o início de um novo período na educação de adultos no 

Brasil, aquele que se caracterizou pela intensa busca de maior eficiência 

metodológica e por inovações importantes neste terreno, pela reintrodução da 

reflexão sobre o social no pensamento pedagógico brasileiro e pelos mais 

diversos grupos em favor da educação da população adulta para a 

                                                           
9
 Essa campanha foi considerada um marco na trajetória de incentivo e realização de estudos na área da 

educação na década de 40, pois segundo Friedrich, et. al.  (2010, p. 396), foi a partir dela que “se 

começou a pensar o material didático para a educação de adultos”. 
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participação na vida política da Nação (PAIVA, 1973 apud HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 112). 

 

Tais mudanças foram feitas por diversos grupos, que tinham o intuito de 

encontrar, junto às camadas populares, maneiras de dar sustentação política às propostas 

construídas. Conforme apontam Haddad e Di Pierro (2000), em meio a esse processo 

foram se desenvolvendo e fortalecendo os movimentos das camadas populares e 

programas na área da educação de adultos, no período de 1959 até 1964. Os autores 

destacam algumas dessas iniciativas como, por exemplo, 

 

o Movimento da Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do governo federal; o 

Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros 

Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a Campanha De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de Natal; o 

Movimento da Educação e Cultura, que contou com a presença do professor 

Paulo Freire (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.113). 
 

Nesse mesmo período, as características específicas da educação de adultos 

começaram a ser reconhecidas, o que propiciou um tratamento diferenciado em relação 

às questões pedagógicas e didáticas, fazendo com que a educação de adultos se tornasse 

também um movimento de valorização da cultura popular. 

 

 

1.1.4 Golpe Militar (1964-1985) 

 

 

Em 1964, deu-se o Golpe Militar, e com ele, a ruptura política com os 

movimentos de educação e cultura populares, ficando, assim, suspensas as ações de 

alfabetização. Nesse ano, os programas que visavam a “constituição de uma 

transformação social foram abruptamente interrompidos com a apreensão de materiais, 

detenção e exílio de seus dirigentes. Retoma-se nessa época, a educação como modo de 

homogeneização e controle de pessoas” (STRELHOW, 2010, p. 54). Entretanto, a 

educação de adultos não ficou totalmente abandonada pelo Estado por questões de 

interesse, pois, de acordo com Haddad e Di Pierro (2000), era nessa modalidade de 

ensino que ele tinha meios importantes de acesso à sociedade. 

 Em seguida, em 1967, com base na Lei nº. 5.379, de 15 de dezembro, o governo 

de Castelo Branco assumiu essa responsabilidade pelo MOBRAL – Movimento 
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Brasileiro de Alfabetização – que iniciou suas atividades em 1969. Segundo Fávero 

(2009), o MOBRAL consistiu na criação de uma fundação destinada a financiar e apoiar 

tecnicamente programas de alfabetização, sendo considerada a maior e a mais 

dispendiosa campanha destinada à alfabetização de adultos no Brasil
10

. Com esse 

movimento, a partir da nova proposta do governo, o sentido crítico e problematizador 

que se tinha alcançado até 1964 deixou de ser considerado, permanecendo as ideias, 

mas não ações concretas.  

Além disso, o indivíduo que passou a ser alfabetizado era considerado uma 

pessoa “vazia”, não detentora de cultura, valores e conhecimento, alguém a ser 

socializado, excluindo, com isso, toda e qualquer autonomia do saber desse sujeito
11

. De 

acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p. 114), em 1969, o Movimento começou a  

 

  se distanciar da proposta inicial, mais voltada aos aspectos pedagógicos, 

pressionado pelo endurecimento do regime militar [...] passou a se configurar 

como um programa que, por uma lado, atendesse aos objetivos de dar uma 

resposta aos marginalizados do sistema escolar e, por outro, atendesse aos 

objetivos políticos dos governos militares. 

 

Buscou-se, com isso, a legitimidade do regime diante das camadas populares, 

com o intuito de controlar a população. Para isso, o governo se mantinha informado 

sobre os fatos que ocorriam até mesmo nos municípios menores localizados no interior 

dos estados, utilizando o Movimento para assegurar sua presença e dominar a 

sociedade. 

Segundo Fávero (2009), em 1970, o Movimento foi reformulado, sendo 

ampliado o seu campo de trabalho, passando a atuar desde a educação de crianças e 

adultos populares. Seus principais programas foram o PAF (Programa de Alfabetização 

Funcional), com duração de cinco meses, passando posteriormente para seis meses; PEI 

(Programa de Educação Integral), que atendia a sujeitos da 1ª a 4ª séries do 1º grau
12

; e 

                                                           
10

 Paiva (2005, p. 171) menciona que “os recursos, advindos da indicação de até 2% do imposto de renda 

devido por pessoas jurídicas, nos primeiros tempos foram ainda somados a recursos percentuais oriundos 

da loteria esportiva, e junto com a estrutura de fundação, davam à entidade uma autonomia e agilidade 

diversas das encontradas nas instâncias da administração direta do executivo federal”. 
11

 “Os métodos e o material didático propostos pelo MOBRAL assemelhavam-se aparentemente aos 

elaborados no interior dos movimentos de educação e cultura popular, pois também partiam de palavra-

chave, retiradas da realidade do alfabetizando adulto para, então, ensinar os padrões silábicos da língua 

portuguesa. No entanto, as semelhanças eram apenas superficiais, na medida em que todo o conteúdo 

crítico e problematizador das propostas anteriores foi esvaziado: as mensagens reforçavam a necessidade 

do esforço individual do educando para que se integrasse ao processo de modernização e 

desenvolvimento do País. Além disso, era um material padronizado, utilizado indistintamente em todo o 

Brasil” (GALVÃO; SOARES, 2004, p. 46). 
12

 Aproximadamente 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental I.  
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o PIJ (Programa de Educação Infanto-Juvenil), cuja faixa etária abrangia alunos entre 

10 e 14 anos. 

 Após essa tentativa de mudança nos objetivos do MOBRAL, foi instituída a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 5.692/71 e, a partir dela, o ensino 

supletivo foi regulamentado, com o reconhecimento formal da educação de jovens e 

adultos como um direito de cidadania. No capítulo IV da lei são apresentadas a 

finalidade, a abrangência e as formas de operacionalização do ensino: 

 

Art. 24 – O ensino supletivo terá por finalidade: a) suprir a escolarização 

regular para os adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído 

na idade própria;  

1) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 

aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino regular 

no todo ou em parte. [...] 

Art. 25 – O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, 

desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional 

definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino 

regular e a atualização de conhecimentos.  

§ 1º – Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 

ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se 

destinam (BRASIL, 1971, p. 6-7). 

 

Com o intuito de atender aos objetivos estipulados para essa nova proposta de 

organização do ensino do 1º e 2º graus, o Parecer nº. 699/72, do Conselho Federal de 

Educação, definiu as funções do Supletivo: “aprendizagem, qualificação, suplência e 

suprimento, prevendo cursos e exames para cada uma delas” (FÁVERO, 2009, p. 79). 

Em consequência, em 1974, o Ministério da Educação (MEC) propôs a implantação dos 

Centros de Estudos Supletivos (CES), que tinham como lema tempo, custo e 

efetividade.  

Em meados de 1980, o MOBRAL passou a ser alvo de várias críticas quanto ao 

seu rendimento em relação aos objetivos propostos para a alfabetização dos sujeitos e, 

com isso, as suas atividades foram diminuindo, encerrando-se em 1985. 

Destaca-se que é na LDB nº. 5.692/71, Art. 32, que a preocupação com a 

formação de professores surge oficialmente, estabelecendo-se que “o pessoal docente do 

ensino supletivo terá preparo adequado às características especiais desse tipo de ensino, 

de acordo com as normas estabelecidas pelos Conselhos de Educação” (BRASIL, 1971, 

p. 8). Logo, a necessidade de um profissional, com a formação adequada para lidar com 

a educação de adultos é reconhecida em Lei. 
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Com base nessa realidade, Jardilino e Araújo (2014) discorrem que é no final da 

década de 1970 e início de 1980 que a discussão sobre o tema formação de professores 

começou a receber destaque. O debate girava em torno da “reformulação dos cursos de 

pedagogia e de licenciatura e a necessidade de uma nova LDB e de uma reforma 

educacional” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 142). 

 Vale destacar que no decorrer dos anos, a temática formação de professores foi 

sofrendo modificações em decorrência da visão da sociedade sobre si mesma e, 

principalmente, em relação à função e à importância dos professores mediante o 

processo de ensino e aprendizado. Mais precisamente em 1970, o professor era visto 

como o “organizador dos componentes do processo de ensino-aprendizagem” (DINIZ-

PEREIRA, 2006, p. 16). Em 1980, a discussão centrava-se no “papel político do 

professor e da escola como agentes transformadores da realidade” (JARDILINO; 

ARAÚJO, 2014, p. 142).  

Já em 1990, segundo esses autores, o professor era visto como pesquisador, cuja 

formação se dá pela prática reflexiva, opondo-se à formação ligada à racionalidade 

técnica, a qual era o foco até então. Logo, para atender a essa nova formação, 

identificou-se que a prática incorporada na realidade da sala de aula deveria ir se 

modificando por meio da pesquisa. Em meio a essas modificações quanto ao processo 

de formação dos professores, a EJA tornou-se um tema de relevância, e entendeu-se que 

o profissional que está diante de tal modalidade deve ter sua formação baseada nesses 

três movimentos, mas, principalmente, a base dessa formação passou a ser constituída 

pelo pensamento de Paulo Freire. 

 

 

1.1.5 Nova República (1985-1990) 

 

 

Em meio a tantos acontecimentos nos cenários político, econômico e social 

registrados em nosso país nesse período, destaco aqueles que estiveram diretamente 

ligados às mudanças ocorridas no cenário educacional. Assim, segundo Piana (2009), 

esse período foi caracterizado principalmente por ter sido um momento de transição do 

autoritarismo para a democracia e que  
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é marcado por forças sociais presentes no cenário político da transição 

democrática brasileira, como as propostas educacionais no âmbito do Estado, 

as propostas educacionais no âmbito da sociedade civil, a Constituição de 

1988 e a eleição direta para a Presidência da República em 1989 (PIANA, 

2099, p. 67). 

 

Assim, com a redemocratização do país, em 1985 o MOBRAL foi extinto, e 

substituído, em 1986, pela Fundação Educar
13

, que começou a atuar no governo do 

então presidente José Sarney. Segundo Fávero (2009), a Fundação previa um regime de 

colaboração entre governo federal, estados e municípios a fim de que, de forma 

conjunta, os entes públicos assumissem a responsabilidade pelo atendimento aos 

sujeitos a que se destinavam as ações e práticas de alfabetização e educação de adultos. 

Dentre elas, estavam as ações de formação dos professores para essa modalidade de 

ensino. Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a Fundação assumiu a  

 

responsabilidade de articular, em conjunto, o subsistema de ensino supletivo, 

a política nacional de educação de jovens e adultos, cabendo-lhe fomentar o 

atendimento nas séries iniciais do ensino de 1º grau, promover a formação e o 

aperfeiçoamento dos educadores, produzir material didático, supervisionar e 

avaliar as atividades (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 120).  

 

 

Logo, seu objetivo, segundo os autores (HADDAD; DI PIERRO, 2000), era 

induzir que as atividades que fossem diretamente de responsabilidade da Fundação 

estivessem cada vez mais concentradas nos sistemas de Ensino Supletivo, tanto 

estaduais como os municipais.  

É preciso destacar que foi na década de 1980 que a Educação de Jovens e 

Adultos, ainda de acordo com Haddad e Di Pierro (2000), alcançou o direito universal 

ao ensino fundamental público, gratuito, independente da idade, consagrado no Capítulo 

III, Seção I – Da Educação da Constituição Federal, Artigo 208, inciso I, que garante a 

provisão pública de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, s/p). 

Além dessa garantia constitucional, foi com as disposições propostas na Carta 

Magna que se estabeleceu “um prazo de dez anos durante os quais os governos e a 

sociedade civil deveriam concentrar esforços para a erradicação do analfabetismo e a 

universalização do ensino fundamental” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 120). 

                                                           
13

 Segundo Friedrich, Benite, Benite e Pereira (2010), a Fundação possuía as mesmas características do 

Movimento, porém, sem o mesmo suporte financeiro necessário para a sua manutenção. 
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Segundo os autores, para alcançar esses objetivos deveria ser investida metade dos 

recursos destinados à educação vindos dos três níveis de governo. 

 

 

1.1.6 Década de 1990 a 2000 

 

 

Após um curto período de existência, nos anos 1990, a Fundação Educar foi 

extinta e passou a caber aos municípios a duras penas manterem “a oferta um pouco 

mais qualificada, segundo a concepção anunciada em 1988 pela Constituição Federal do 

direito de todos, e não mais de ensino supletivo, mas de educação de jovens e adultos” 

(PAIVA, 2005, p. 179). Uma das medidas imediatas de Fernando Collor quando 

assumiu o governo foi a do recuo da União do seu papel educativo e o estabelecimento 

da municipalização dessa etapa de ensino. Além dessa medida, a partir da década de 

1990, “muitas experiências passaram a ser desenvolvidas em outros espaços, como 

universidades, movimentos sociais e organizações não-governamentais” (GALVÃO; 

SOARES, 2004, p. 47). 

Um dos movimentos que surgiu, segundo os mesmos autores, foi o MOVA 

(Movimento de Alfabetização), que abrangia uma nova organização, procurando para 

isso, o envolvimento do poder público e das ações vindas da sociedade civil. Tinha 

como princípio, para sua atuação, “o olhar diferenciado sobre os sujeitos da 

alfabetização; a elaboração das propostas a partir do contexto sociocultural dos sujeitos; 

a consideração dos sujeitos como coparticipes do processo de formação” (GALVÃO; 

SOARES, 2004, p. 48). Nota-se, com isso, que a ideia principal do movimento está na 

gestão de uma política pública para a alfabetização, pressupondo a relação entre cultura 

e educação. Educação, na qual ocorre a ligação entre o Estado e a sociedade, proposta 

em sua organização. 

No período, foi implantada a nova LDB e foi criado o FUNDEF
14

 (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento de Valorização do Ensino Fundamental): 

 

com a reestruturação da gestão dos recursos financeiros destinados à 

educação, pretendeu-se que esse fundo trouxesse resultados, tais como 

                                                           
14

 A Lei nº. 9.424/1996 determinou a implantação obrigatória do FUNDEF a partir de 1º de janeiro de 

1998, sendo facultativo no ano de 1997. Portanto, sua vigência legal teve início em 1997 (BRASIL, 

2006b).  
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universalização do ensino fundamental, equidade na distribuição de recursos 

entre os entes federados, redução das disparidades regionais, melhoria da 

qualidade na educação, valorização do magistério e participação da sociedade 

no processo de acompanhamento e aplicação dos recursos destinados à 

educação (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2009, p. 5). 
 

Sabe-se que o FUNDEF inseriu investimentos apenas no ensino de crianças e 

adolescentes dos 7 aos 14 anos, não prevendo auxílio financeiro para a EJA. Isso 

significou limitação à implementação dessa modalidade de ensino. A responsabilização 

pelos programas de alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos ficaram sob a 

responsabilidade dos municípios e as matrículas do segundo segmento do ensino 

fundamental e do ensino médio passaram a ser realizadas pelos estados. 

Durante o governo de Fernando Collor (1990), o MEC desenvolveu o PNAC 

(Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania), que tinha como objetivo “mobilizar 

a sociedade em prol da alfabetização de crianças, adolescentes e adultos por meio de 

comissões envolvendo órgãos governamentais e não governamentais” (DI PIERRO; 

JOIA; RIBEIRO, 2001, p. 66). Além disso, esse programa  

 

prometia, dentre outras medidas, substituir a atuação da extinta Fundação 

Educar por meio da transferência de recursos federais para que instituições 

públicas, privadas e comunitárias promovessem a alfabetização e a elevação 

dos níveis de escolaridade dos jovens e adultos (HADDAD; DI PIERRO, 

2000, p. 121). 
 

Entretanto, segundo Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), ele foi encerrado um ano 

após o seu início, pois as comissões responsáveis por ele não puderam controlar o 

destino dos recursos recebidos. Ainda de acordo com os autores, houve notável falta de 

incentivo político e financeiro por parte do governo federal para com a EJA, podendo-se 

dizer até que se encontrava parada ou em grande declínio. O que ocorreu foi que alguns 

municípios estavam despreparados para assumir os Programas, mas foram obrigados a 

tal responsabilidade, mesmo sem condições. 

Em 1993, o Plano Decenal começou a ser elaborado pelo governo federal, tendo 

sido finalizado em 1994, com a 

 

formulação de outro plano de política educacional, cuja existência era 

requisito para que o Brasil (na condição de um dos noves países que mais 

contribuem para o elevado número de analfabetos no planeta) pudesse ter 

acesso prioritário a créditos internacionais vinculados aos compromissos 

assumidos na Conferência Mundial de Educação para todos (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 121). 
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Este Plano ficou estagnado com Fernando Henrique Cardoso assumindo a 

presidência em 1994 e reelegendo-se em 1998, uma vez que seu governo passou a dar 

prioridade a uma grande reforma nas políticas institucionais da educação pública, dentre 

elas “a aprovação de uma emenda constitucional, quase que simultaneamente a 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)” 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 121). 

Os autores destacam que a nova LDB passou a ter uma seção dedicada à EJA – 

agora sob a denominação oficial de jovens e adultos – na qual se reafirma o direito dos 

jovens e adultos trabalhadores ao ensino básico adequado às suas condições peculiares 

de estudo e o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma de cursos e 

exames supletivos. Tal iniciativa está registrada no artigo 37 da Seção V: 

 

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria. 

 § 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 § 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si 

(BRASIL, 1996, p. 15). 
 

 A novidade no documento está no Artigo 38 da mesma seção, onde consta a 

redução das idades mínimas para os sujeitos que se submetem ao Ensino Supletivo, 

fixado em 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. Fica 

claro, com isso, que foi rompida a distinção que anteriormente havia entre as 

modalidades e níveis de ensino regular e supletivo, já que agora a EJA passava a ser 

integrada ao ensino básico comum: 

 

Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

 § 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

 I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

 II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

  § 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996, p. 

15). 
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No governo Lula, em 2004, foi criada a SECAD
15

 (Secretaria Nacional de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), responsável pela EJA. Sua 

principal intenção era levar para o poder público a sistematização e organização das 

ações públicas relacionadas com a EJA, com a educação continuada e com a educação 

na diversidade.  

A partir de 2000, fatos importantes marcaram a trajetória da EJA: o Parecer CEB 

11/2000
16

, juntamente com a Resolução CNE/CEB 1/2000, ambos definidos pelo MEC, 

compõem as Diretrizes Curriculares Nacionais no âmbito da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil. O primeiro foi relatado por Carlos Roberto Jamil Cury, incorporando 

a nova concepção da EJA às normas e Diretrizes Nacionais da Educação Básica, em que 

se dá ênfase à função reparadora, equalizadora e qualificadora da modalidade. Além 

disso, ocorreu a aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUNDEB)
17

 pela Lei nº. 11.494/07, em substituição ao FUNDEF. Em um texto 

publicado em 2009, Oliveira e Teixeira afirmam que o Fundo  

 

amplia os níveis de ensino a serem atendidos, compromete a União com 

recursos para o financiamento da educação, estabelece coeficientes de 

diferenciação para a destinação de recursos entre os diferentes níveis e 

modalidades de ensino e complementa aspectos do Fundo para o ensino 

fundamental, respondendo a críticas que haviam sido feitas na década 

anterior (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2009, p. 10-11). 
 

Segundo Jardilino e Araújo (2014), os artigos 37 e 38 da atual LDB juntamente 

com as DCN e o Parecer CNE/CEB nº. 11/2000, conferem à Educação de Jovens e 

Adultos o reconhecimento e a magnitude não mais como um complemento da Educação 

Básica
18

, mas com a designação e importância que lhe pertencem por direito. 

A formação de professores para a modalidade EJA, que é mencionada nas DCN, 

deve contemplar,  

 

                                                           
15

 Segundo Lázaro (2013, p. 274), “a partir de 2011, a SECAD passou a chamar-se SECADI (Secretaria 

de Educação, Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) quando os programas da educação 

inclusiva foram incorporados; anteriormente não abarcava a inclusão”.  
16

 O Parecer “descreve essa modalidade de ensino por suas funções: reparadora, pela restauração de um 

direito negado; equalizadora, de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais 

igualdade na forma pela qual se distribuem os bens sociais; e qualificadora, no sentido de atualização de 

conhecimentos por toda a vida” (FRIEDRICH; BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010, p. 400). 
17

 “O propósito do Poder Executivo Federal de que a criação do FUNDEB venha completar a política 

instituída pelo FUNDEF, unificando a educação básica com relação às políticas nacionais de 

financiamento” (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2009, p. 7). 
18

 Esta “é tratada legalmente como a que se faz desde zero anos de idade, ou seja, da Educação Infantil, 

passeando pelo Ensino Fundamental e estendendo-se ao Ensino Médio” (PAIVA, 2006, p. 35). 
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além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas 

relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse 

profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente 

com esta parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo 

(BRASIL. 2000, p. 56). 

 

Para isso, esse profissional não deve ser “jamais um professor aligeirado ou 

motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente 

que se nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como formação 

sistemática requer” (BRASIL, 2000, p. 56). Ele deve ir além, investindo na busca de 

uma formação específica, e que esteja de acordo em atender às especificidades que o 

público-alvo da EJA possui. 

Já na LDB nº. 9.394/96, a formação de professores para a EJA, em todas às 

licenciaturas, é retratada nos artigos 13, 61, 62 e 67 da referida Lei: 

 

Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

[...] 

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de 

cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

[...] 

Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

III – piso salarial profissional; 

IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; 
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V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho; 

VI – condições adequadas de trabalho. 

Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício 

profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das 

normas de cada sistema de ensino (BRASIL, 1996, s/p). 

 

Conforme ressalta Moura (2011), os referidos artigos da LDB de forma sucinta 

informam que os professores que lecionam na EJA devem, de acordo com Art. 13, se 

esforçar para reconhecer a importância de sua contribuição, de forma coletiva, na 

elaboração de propostas que tenham como foco as necessidades educacionais do aluno 

para que este adquira a aprendizagem. O Art. 61 menciona que a educação trabalhada 

com os alunos deve abranger os processos formativos que são cultivados nos vários 

ambientes em que esses alunos estão inseridos, como o familiar, de convivência 

humana, do trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, dos movimentos sociais, 

da organização que a sociedade civil possui, das manifestações culturais. O Art. 62 

determina que a formação necessária para exercer a docência na educação básica deve 

ser adquirida por meio dos cursos de nível superior, a graduação plena, desconsiderando 

as formações realizadas nos cursos de licenciatura denominadas curtas. Já o Art. 67 

dispõe sobre a política de valorização do magistério, diz respeito não simplesmente à 

formação inicial e continuada, mas deve incluir igualmente as condições de trabalho, o 

plano de carreira, com salários que sejam condizentes com a importância que a 

profissão do docente possui na sociedade.  

Esses artigos da LDB referem-se a quatro questões consideradas de suma 

importância para o docente, não apenas para os que lecionam na EJA, mas de forma 

específica remetendo a ela, que são: o compromisso do professor com um ensino que 

esteja de acordo com os alunos de tal modalidade; a abrangência que esse ensino deve 

possuir; a abrangência e a qualidade da formação inicial; e por fim, a proposição de 

políticas que valorizem o trabalho e a situação do docente da EJA. 

 

 

 

1.1.7 As CONFINTEAS (1949 a 2009) 

 

 

É importante destacar que há 66 anos, um grande movimento político e 

econômico em prol da educação de jovens e adultos acontecia no mundo, o que 

influenciou, em grande parte, o que foi instituído na LDB no que se refere à necessidade 
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de formação para essa modalidade de ensino. Com isso, segundo Ireland (2007), vários 

países estavam envolvidos com a preparação para a CONFINTEA, o que se tornou um 

processo de mobilização mundial, auxiliando na visibilidade necessária à educação de 

jovens e adultos. No Brasil, essa mobilização deflagrou o “movimento dos Fóruns 

estaduais de educação de jovens e adultos e dos Encontros Nacionais de Educação de 

Jovens e Adultos (ENEJA’s
19

)” (IRELAND, 2007, p. 3). 

Cabe resgatar, ainda que brevemente, um pouco dessa história de percalços e 

mudanças, que se iniciou em 1949, com a I CONFINTEA – Conferência Internacional 

de Jovens e Adultos, realizada em Elsinore, na Dinamarca, com 106 representantes de 

27 países e 21 organizações internacionais participantes do encontro, embora sem 

representação do Brasil. A Conferência ocorreu em meio a um contexto de pós-guerra, 

no qual se buscava a paz mundial. Constatou-se, a partir das discussões realizadas, quais 

seriam as possíveis necessidades para a educação das pessoas adultas e como as 

organizações e instituições que atendessem a esse público deveriam retratar a sua 

situação. 

A II CONFINTEA aconteceu na cidade de Montreal, no Canadá, em 1960, com 

a participação de 47 Estados-membros da UNESCO e 46 organizações não 

governamentais (ONGs). Cada país apresentou informações sobre a educação de adultos 

e os seus objetivos com a modalidade de ensino. Importante ressaltar que ela foi 

realizada em 

 

um período de grande crescimento econômico e intensas mudanças no 

mundo, esta 2ª Confintea reforçou o importante papel da Educação de 

Adultos, entendida como tarefa mundial em que os países desenvolvidos 

deveriam auxiliar aqueles em desenvolvimento (JARDILINO; ARAÚJO, 

2014, p. 77). 

 

 

Já a III CONFINTEA ocorreu em Tóquio, no Japão, em 1972, e desta 

participaram 82 Estados-membros, 37 organizações internacionais e três organizações 

vinculadas às Nações Unidas. O tema geral de discussão foi “A Educação de Adultos no 

contexto da educação ao longo da vida” e, a partir dele, refletiu-se sobre o estado da 

EJA. Também nesse período, a sociedade vivia em um momento de crescimento 

econômico. Ao final do encontro, foi relatado que “a educação de adultos é fator 

essencial para que se dinamize um processo democrático, que contribua de maneira 

                                                           
19

 Os ENEJA’s vêm sendo realizados anualmente desde 1998, sendo que o primeiro encontro ocorreu em 

Curitiba, no Paraná (IRELAND, 2007). 
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efetiva para o desenvolvimento econômico, social e cultural das nações” (JARDILINO; 

ARAÚJO, 2014, p. 79). 

Entre a III e a IV CONFINTEA, houve uma Conferência realizada em Nairóbi, 

no Quênia, no ano de 1976, tendo sido considerada uma Conferência Geral da 

UNESCO. Ela possibilitou importantes discussões sobre a educação de adultos, pois, 

“além de ampliar as ações educativas no atendimento a essa comunidade, garantiu seu 

direito fundamental à educação” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 80). 

A IV CONFINTEA ocorreu em Paris, na França, no ano de 1985, com o tema 

“Aprender é a chave do mundo”. Nela reuniram-se 841 participantes, representando 112 

Estados-membros, agências das Nações Unidas e ONGs, agora em meio a um contexto 

de crise econômica, contenção de gastos, recomendações apresentadas na última 

Conferência e influência das ideias de Paulo Freire. Esse encontro tornou-se o 

responsável por “discutir a educação de adultos como direito e na perspectiva da 

educação permanente ou aprendizagem ao longo da vida” (JARDILINO; ARAÚJO, 

2014, p. 81). 

No intervalo entre a IV e V CONFINTEA, aconteceram encontros e 

conferências que discutiram o tema EJA e de, alguma forma, contribuíram para a 

melhoria de tal modalidade, principalmente a partir da criação de políticas públicas para 

ela voltadas. No Brasil, seus exemplos são a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – Lei nº. 9.394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de 1997. 

Em 1997, aconteceu a quinta edição da Conferência, em Hamburgo, na 

Alemanha, na qual se reuniram mais de 170 Estados-membros da UNESCO, 500 ONGs 

e cerca de 1.300 participantes. 

 

Esta reunião, influenciada pelo Fórum Social Mundial, ressaltou a 

necessidade de se criarem instrumentos jurídicos para a Educação de 

Adultos, tanto no âmbito local quanto internacional, e chamou à 

responsabilidade os países em seu compromisso com a alfabetização e 

formação da pessoa adulta (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 86). 

 

A partir das discussões propostas nesses encontros, o MEC instituiu a Comissão 

Nacional de Alfabetização, já criada em 1989, com o objetivo de auxiliar na 

mobilização, indicando que cada estado realizasse um encontro para estipular metas e 

ações possíveis para a modalidade de ensino. Foi nesse momento que surgiu a ideia de 

se organizar encontros nacionais com essa temática. A partir dessa Conferência, os 

fóruns começaram a assumir a função de acompanhar as políticas públicas criadas e 
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implantadas na EJA. Entre 1999 e 2000, estes Fóruns alcançaram reconhecimento e 

iniciaram a sua participação nas audiências do Conselho Nacional de Educação para as 

discussões das Diretrizes Curriculares de EJA. 

Em 2003, seis anos após a V CONFINTEA, ocorreu em Bangcoc, na Tailândia, 

uma reunião de balanço que, segundo Di Pierro (2004), tinha o intuito de avaliar o 

desenvolvimento da educação de adultos após a última Conferência, e estudar as 

tendências para a próxima, que ocorreu no Brasil, no ano de 2009. Segundo a autora, 

esse encontro reuniu um total de trezentas pessoas, que faziam parte de quarenta 

organizações não governamentais e delegações oficiais de cinquenta países. Com o 

balanço feito nesse encontro, as informações obtidas mostraram que o quadro da 

situação da educação de adultos não era a das melhores, pois, constatou-se que 

 

em quase todos os países houve uma redução do financiamento público para 

a aprendizagem dos adultos, em grande medida decorrente da prioridade 

concedida por agências internacionais (como o Banco Mundial) e governos 

nacionais à educação primárias das crianças e adolescentes (DI PIERRO, 

2004, p. 18). 

 

No ano de 2009, aconteceu a VI CONFINTEA, em Belém, no Estado do Pará. 

Estiveram presentes “144 Estados-membros, além de representantes das organizações 

da sociedade civil, parceiros sociais, agências das Nações Unidas, organismos 

intergovernamentais e do setor privado” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 87-88). A 

Conferência foi utilizada para fazer um balanço dos avanços e conquistas alcançados até 

então para a educação de adultos. Além disso, segundo os autores, definiu-se que a 

educação das mulheres e das populações mais vulneráveis
20

 devem ser prioritárias, 

sendo estas dadas à alfabetização no contexto da educação continuada e à formação 

profissional daqueles que buscam a continuidade dos seus estudos. 

 

 

1.1.8 Alguns programas voltados para a EJA 

 

 

Em 1996, o PAS (Programa Alfabetização Solidária), idealizado e 

posteriormente implementado no ano de 1997, apresentava como objetivo “desencadear 
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 São assim considerados “os povos indígenas, as pessoas privadas de liberdade e as populações rurais” 

(JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 88). 
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um movimento de solidariedade nacional para reduzir as disparidades regionais e os 

índices de analfabetismo significativamente até o final do século” (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 124). O Programa centrava-se na alfabetização inicial, com duração 

de apenas cinco meses, e era “destinado prioritariamente ao público juvenil e aos 

municípios e periferias urbanas em que se encontram os índices mais elevados de 

analfabetismo do país” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 124). 

Durante o segundo semestre de 2002, o PAS passou a se chamar ALFASOL, 

tornando-se uma Organização não Governamental. Como uma ONG, caracteriza-se 

“sem fins lucrativos e de utilidade pública com Universidades, Empresas, Secretarias 

Municipais de Educação que adota modelo de alfabetização inicial, baseado no sistema 

de parcerias com os diversos setores da sociedade” (COUTINHO, 2010, p. 31). 

Contudo, esse Programa transformou-se em um fracasso, por não assegurar aos 

egressos dos cursos a oportunidade de continuar estudando em uma escola pública. 

Outra questão foi a constatação de que as políticas educacionais da época direcionavam 

os recursos financeiros apenas para o ensino de crianças e adolescentes. 

Em 1997, o PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) 

foi delineado e colocado em prática no ano seguinte, sendo o seu alvo a  

 

alfabetização inicial de trabalhadores rurais assentados que se encontram na 

condição de analfabetismo absoluto, aos quais oferece cursos com um ano 

letivo de duração, mas seu componente mais inovador é aquele pelo qual as 

universidades parceiras proporcionam a formação dos alfabetizadores e a 

elevação de sua escolaridade básica (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 125). 

 

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), o PRONERA não dispunha de fonte de 

financiamento estável e, por isso, corria grande risco de descontinuidade. Mesmo diante 

de tal situação, chegou em 1999 com 55 mil sujeitos alfabetizados e 2,5 mil monitores 

nas 27 unidades da federação.  

O PLANFOR (Plano Nacional de Formação do Trabalhador) foi implantado em 

1995 e apresentava como aspecto importante a  

 

formação requerida pelo mercado de trabalho que, ao lado das competências 

técnicas específicas e habilidades de gestão, compreende a educação básica 

dos trabalhadores, motivo pelo qual comportam iniciativas destinadas à 

elevação da escolaridade de jovens e adultos do campo e da cidade 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 125). 
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Entre 1996 e 1998, esse Programa atendeu a quase 60% dos cinco milhões de 

trabalhadores em cursos de habilidades básicas. Entretanto, foi constatada a falta de 

articulação entre as políticas do PLANFOR e as redes municipais e estaduais de ensino, 

o que acabou prejudicando o seu funcionamento. 

O Programa Brasil Alfabetizado foi implementado em 2003, em substituição do 

ALFASOL, com o intuito de acabar com o analfabetismo no Brasil e de “capacitar 

alfabetizadores e alfabetizar cidadãos com 15 anos ou mais que não tiveram 

oportunidade ou foram excluídos da escola antes de aprender a ler e escrever” 

(RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 34).  O tempo estipulado para a alfabetização seria 

de oito meses, divididos em uma carga horária de 240 e 320 horas, com atuação a partir 

de recursos financeiros transferidos aos estados e municípios por empresas privadas, 

universidades, dentre outras organizações e instituições. Isso permitiria a formação dos 

alfabetizadores e dos sujeitos jovens e adultos. Lançado o Programa, este foi avaliado 

como uma proposta desvinculada da educação básica e que não superava o viés das 

ações anteriores, deixando  

 
os educadores progressistas perplexos pela recorrência do equívoco. 

Questionava-se, desde o início, seu caráter de campanha, as bases de sua 

concepção, análogas às de tantas iniciativas fracassadas já implementadas em 

outros períodos históricos – como o MOBRAL e o PAS – e a 

desconsideração de amplo conjunto de trabalhos que evidenciam as 

fragilidades e limites de tais iniciativas (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 

35-36). 
 

No mesmo ano, foi instituído pela Resolução CD/FNDE nº. 005, de 2 de abril de 

2003, o Fazendo Escola, Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à 

Educação de Jovens e Adultos. Sua proposta era “contribuir para enfrentar o 

analfabetismo e baixa escolaridade em bolsões de pobreza do País onde se concentra a 

maior parte da população de jovens e adultos que não completou o Ensino 

Fundamental” (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 37). Conforme Rummert e Ventura 

(2007, p. 39-40), esperava-se, com isso, “institucionalizar a Educação de Jovens e 

Adultos como política pública no sistema de ensino brasileiro”, mas a viabilidade 

prática dessa proposição era muito remota, considerando-se o conteúdo do Programa e 

os seus mecanismos de financiamento.  Dizem as autoras:  

 

Em recente pesquisa, solicitada pela SECAD para a realização de uma 

avaliação do Programa Fazendo Escola, destacou-se o fato de que, entre dez 

municípios pesquisados, apenas dois conheciam o Programa Fazendo Escola 

e só um, de fato, desenvolvia uma política articulada e de integração dos 
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entes federados para a oferta de EJA (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 39-

40). 

 

Em 2005, foi criado o PROJOVEM
21

 (Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens), que objetivava educação, qualificação e ação comunitária em prol dos jovens, 

buscando enfrentar, com isso, as altas taxas de evasão da escola e o desemprego juvenil. 

No entanto, foi comprovada, mais uma vez,  

 

a ineficácia de programas de emergência, com metas ambiciosas, prazos 

limitados e realizados à margem dos sistemas escolares [...] além da 

ineficácia do programa, viabiliza-se a entrega de um certificado que, a rigor, 

nada vale: não assegura ter sido obtido um mínimo de educação de qualidade 

e muito menos garante qualquer possibilidade de acesso ao trabalho 

(FÁVERO, 2009, p. 8). 
 

Em 2006, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC lançou o 

PROEJA
22

 (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica), na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, sendo propostos 

alguns cursos para pessoas com idade superior a 18 anos. Segundo Fávero (2009), esse 

programa teve pontos avaliados como ineficazes, ao não considerar a formação de 

adultos como processual, sendo constituído normalmente por cursos aligeirados que 

muito pouco ou nada acrescentam à formação dos sujeitos jovens e adultos e fornecendo 

uma certificação de valor mínimo que, no máximo, possibilita uma ilusão de se 

conseguir bons empregos. 

A presidente Dilma Rousseff, no ano de 2011, deu continuidade à política de 

expansão da educação profissional mediante o lançamento do PRONATEC - Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Programa foi sancionado no dia 

26 de outubro de 2011 pela Lei nº 12.513, e tem como objetivo central, 

democratizar o acesso da população brasileira à Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT) de qualidade. Para tanto, prevê uma série de projetos e 

ações de assistência técnica e financeira que, juntos, objetivam oferecer 

milhões de vagas a brasileiros de diferentes perfis (CASSIOLATO; 

GARCIA, 2014, p. 21). 

Segundo Figueiredo e Mueller (2015, p. 5), a implementação do PRONATEC, 

que visa à educação juntamente com a qualificação e estabelece a articulação entre o 

                                                           
21

 Segundo Jardilino e Araújo (2014), a apreciação do Programa foi feita pelo Parecer CNE/CEB nº. 2, de 

março de 2005, tendo sido instituído pela Lei nº. 11.129, de 30 de junho de 2005, na qual também foram 

criados o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional da Juventude.  
22

 O Programa foi apreciado pelo Parecer CNE/CEB nº. 29, de 24 de novembro de 2005, e instituído pelo 

Decreto nº. 5.840, de 13 de julho de 2006 (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 128). 



51 

 

 

ensino médio e técnico - surge para atender as necessidades de mão de obra do mercado 

atual, bem como reflexo da crise do modo de produção capitalista sem ruptura com a 

lógica. 

 

1.1.9 Atualidade 

 

 

A presidente Dilma Rousseff (2011- 2014) sancionou, em 25 de junho de 2014, 

a Lei nº. 13.005, que aprovou o PNE (Plano Nacional de Educação), vigente pelos dez 

anos seguintes à data da sua promulgação. Segundo Jardilino e Araújo (2014), foi a 

partir de diretrizes gerais, propostas e discutidas na CONAE (Comissão Nacional de 

Educação), que esse plano criou metas para serem cumpridas durante o prazo de sua 

vigência. Algumas delas são o atendimento da educação infantil até o ensino superior, a 

gestão e o financiamento da educação, a formação de todos os profissionais do ensino, 

dentre outras. O Plano é composto por 20 metas, das quais três estão diretamente 

relacionadas à alfabetização e educação de jovens e adultos: 

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte 

e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 

último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região 

de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 

e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas 

de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional (BRASIL, 2014, p. 5). 

 

É de suma importância garantir que a educação básica seja para todos, até 

mesmo para os que não tiveram acesso a ela na idade considerada pela legislação 

educacional como apropriada. É necessário que a EJA seja entendida e respeitada e, 

para que isso se concretize, as iniciativas buscadas deverão estar de acordo com as 

especificidades desse público. Além disso, elas devem sustentar-se por um aparato legal 

condizente, pois, desse modo, serão garantidos o fornecimento de materiais e a 

formação de professores, fatores decisivos para que as propostas sejam cumpridas. 
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 Em especial com os movimentos de luta pela EJA, as ONGs e Fóruns de EJA, 

verifica-se que a modalidade vem passando por momentos de dificuldades para 

conseguir alcançar reconhecimento, melhorias e apoio do governo, como a implantação 

de políticas que realmente atendam às suas necessidades. Assim, segundo Silva, et. al. 

(2012, p. 40),  

 

a EJA continua, dessa forma, ocupando um lugar secundário nas prioridades 

do governo e da escola, que, em muitos casos, ainda continuam a afirmar que 

a prioridade é o Ensino Fundamental de Crianças, tornando a EJA 

dependente da sobra do seu financiamento e de recursos materiais. 

 

No trabalho com a educação de jovens e adultos, compreende-se as suas 

peculiaridades e tem-se a consciência de que essa modalidade exige um trabalho 

diferenciado, não seguindo os padrões do ensino básico, e, sim, respeitando o tempo e o 

espaço de cada sujeito. Assim, programas criados com a intenção de reduzir de forma 

rápida e fácil o analfabetismo não conseguirão construir um conhecimento verdadeiro, 

mas promoverão bloqueios ao processo de aprendizagem e à constituição do sujeito 

enquanto cidadão, o que certamente não gerará resultados satisfatórios.  

 

 

1.2 A formação dos educadores de jovens e adultos: perfil dos sujeitos 

envolvidos e desafios entre o ideal e o real 

 

 

Nesta seção, o meu intuito é abordar as temáticas que auxiliaram, na presente 

investigação, a construção do conhecimento sobre o que é a formação dos educadores 

de jovens e adultos, e principalmente, que contribuem na constituição dessa formação, 

garantindo a sua especificidade, e que atenda às necessidades da EJA para que o 

processo de ensino e aprendizado se efetive.  

Para abordar essas temáticas, farei uma reflexão introdutória ao assunto, 

delimitando o início dessa formação e quando esta se tornou relevante diante dos 

aspectos legais e sociais. Em seguida, foi retratada a identidade da EJA e suas 

especificidades para a elaboração de um currículo próprio; farei uma breve descrição 

daqueles que são os alunos da EJA e, logo após, do educador que leciona nessa 

modalidade. Por fim, a ênfase dada será a discussão sobre a necessidade de uma 
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formação específica para o educador da EJA; aos Fóruns, que são em âmbito nacional 

espaços formativos para os futuros educadores da EJA dentro ou fora das 

Universidades, ou até mesmo destinados exclusivamente ao aluno dessa modalidade de 

ensino; e, finalmente, à definição da teoria da “ação e reflexão” proposta por Paulo 

Freire, bem como sua importância para a discussão da educação de jovens e adultos. 

Segundo Soares e Simões (2005), a profissionalização do educador de pessoas 

adultas não é um tema novo, uma vez que ela se dá desde 1947, quando foi realizada a I 

Campanha Nacional de Educação de Adultos. Já naquele momento era discutida a 

necessidade de uma formação específica para a atuação do educador, voltada 

especificamente para o ensino de adultos. Ainda no mesmo ano, o I Congresso Nacional 

de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, e, em 1958, no II Congresso 

Nacional da Educação de Adultos, as reflexões acerca da formação diferenciada e 

própria para o educador de adultos retomavam o debate acerca das especificidades para 

atuação nessa modalidade de ensino. Entretanto, apenas nas últimas décadas o tema 

alcançou uma maior dimensão nas discussões acadêmicas e na proposição de ações para 

a meta de oferecer educação aos jovens e adultos que não concluíram ou não tiveram 

acesso ao ensino.  

De acordo com Soares (2010), a preocupação com a questão da formação do 

educador de jovens e adultos, mais específica para tal modalidade de ensino, foi 

primeiramente referenciada na LDB nº. 9.394/96, Art.4, inciso VII23 e, depois, no 

Parecer 11/2000 do CNE24, que regulamentou as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a EJA (SOARES, 2010). Sabe-se, ainda, de acordo com o mesmo autor, que 

 

refletir sobre a formação de educadores exige um olhar abrangente sobre todo 

o campo da educação de jovens e adultos, sua história, conquistas e desafios. 

A EJA passa por um momento de transição entre um longo período, em que 

ficou à margem ou ausente das políticas públicas, e o atual período, de 

crescimento e efervescência, resultando na nova configuração da educação de 

adultos (SOARES, 2010, p. 96). 

 

O autor afirma que a EJA está sendo (re)configurada, pois vem passando por um 

processo de mudanças de um período em que o Estado havia abandonado as atividades 

destinadas à educação de pessoas jovens e adultas analfabetas, não sendo prioridade nas 

                                                           
23

 “VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996, p. 2). 
24

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/parecer_11_2000.pdf>. 

(Acesso em: 05/02/2015.) 
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políticas públicas, para o momento em que é resgatada a sua importância, colocando-a 

nas pautas políticas, uma vez que se cria um novo pensar e fazer da EJA, respeitando as 

suas peculiaridades. Em meio a todo esse processo, o perfil dos educadores para essa 

modalidade é construído, com foco no pensar, refletir e pesquisar acerca das 

possibilidades de uma formação voltada para as necessidades desse público.  

 É preciso destacar que, mesmo diante de toda a ênfase que a Educação de Jovens 

e Adultos vem adquirindo nos últimos anos, a especificidade da formação do educador 

envolvido com essa modalidade de ensino ainda não foi muito discutida 

academicamente. Vóvio (2010, p. 61) afirma que a EJA se encontra em “posição 

marginal”, pois as produções voltadas para essa temática ainda são mínimas em relação 

a outras áreas e modalidades de ensino.  

 De acordo com as ideias propostas por Soares (2010), não apenas as pesquisas, 

mas as ações, de uma maneira geral, nas Universidades, são mínimas perto da 

relevância que a EJA tem adquirido nos debates da atualidade sobre a educação. 

 Considerando ainda a questão da formação dos professores da EJA, outro dado 

importante apontado por Porcaro (2011) é que, do número total de professores que 

atuam na EJA, foi identificado um número significativo de docentes sem a formação em 

cursos de nível superior. Essas informações são confirmadas por Haddad e Di Pierro 

(1994, p. 15) quando constatam que “os professores que trabalham na educação de 

jovens e adultos, em sua quase totalidade, não estão preparados para o campo específico 

de sua atuação. Em geral são professores leigos ou recrutados no próprio corpo docente 

do ensino regular”. 

 Observa-se ainda que, quando ocorre uma formação, ela é adquirida por meio de 

“treinamentos e cursos aligeirados, [o que] é insuficiente para atender as demandas da 

educação de jovens e adultos [...] são necessários uma formação inicial específica 

consistente, assim como um trabalho de formação continuada” (SOARES; SIMÕES, 

2005, p. 27). 

 De acordo com Soares e Pedroso (2013), o que acontece é que não há 

parâmetros oficiais para serem utilizados como base para o delineamento do perfil desse 

educador, pois, como mencionado anteriormente, não só a formação desse docente, 

como a própria EJA, estão em processo de transformação, o que é reiterado por Arroyo 

(2006, p. 18), para quem “o perfil do educador de EJA e sua formação encontram-se 

ainda em construção”.  
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1.2.1 A identidade da EJA e o currículo 

 

 

 O conhecimento sobre a identidade da educação de jovens e adultos é essencial 

na construção da práxis que será adotada para o ensino a ser oferecido na EJA. Além 

disso, tal questão se torna de grande relevância, pois, a partir da identificação da 

realidade e necessidades que a educação para tal modalidade implica, será elaborado um 

currículo próprio, que esteja de acordo com a realidade diagnosticada. Assim, tanto o 

conhecimento da identidade da EJA, como a construção de um currículo específico, são 

temas importantes a serem abordados neste subcapítulo, uma vez que constituem dois 

elementos que são essenciais para auxiliar no processo de formação dos futuros 

educadores que atuam na EJA. 

 Quando aborda a identidade da educação de jovens e adultos, Vóvio (2010) 

enfatiza que ela não é uma novidade no nosso país e que não se restringe ao processo de 

escolarização, pois ocorre também em espaços não-escolares. Uma das principais 

iniciativas que são precursoras da EJA não tem suas origens no regime estatal. Logo, o 

atendimento oferecido a esse público, segundo Silva (2013), é oferecido na sociedade 

por “instituições confessionais, associações e grêmios, universidades, movimentos 

sociais e sindicatos, para citar algumas” (SILVA, 2013, p. 155). Assim, a autora 

constata que é justificável a EJA apresentar grande amplitude e heterogeneidade nas 

suas experiências educativas. 

  Toda essa diversidade de iniciativas, como também o modo como cada uma 

delas é coordenada, reflete seus princípios e interesses, e contempla algumas questões 

que são específicas. Segundo Vóvio (2010), essas questões se referem às formas de 

financiamento, de organizar os programas e ao acolhimento dado aos próprios sujeitos 

que buscam participar das propostas de cada uma dessas instituições. Essas iniciativas 

são estruturadas e colocadas em prática em formatos diferenciados, em função do 

contexto social e histórico em que estão inseridos. Apesar das especificidades da EJA 

serem reconhecidas pela legislação
25

 vigente, na maior parte de seu tempo histórico 

esteve 

 

  relacionada de modo restrito à alfabetização e sob forte influência de duas 

concepções dicotômicas, ambas permeadas pela correlação entre educação e 

                                                           
25

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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mudança social. Uma delas é a educação como meio de emancipação e 

transformação das pessoas e sociedades, advinda das experiências do 

território da educação popular [...]. A outra é a educação compensatória, 

orientada para recuperar o ‘atraso’ educativo de pessoas que não puderam 

estudar em idade ‘própria’, com fortes traços do modelo e formato da 

educação regular (VÓVIO, 2010, p. 64). 
 

 De acordo com Di Pierro (2005), esse paradigma compensatório tem suas fontes 

inspiradas nos modelos utilizados no Ensino Supletivo
26

 quanto aos efeitos gerados 

sobre os sujeitos envolvidos, como também no processo de construção do ensino. Como 

exemplo dessa constatação, podem ser citadas as “visões preconceituosas que 

subestimam os alunos, dificulta que os professores valorizem a cultura popular e 

reconheçam os conhecimentos adquiridos pelos educandos no convívio social e no 

trabalho” (DI PIERRO, 2005, p. 1118). Já Ferreira (2008) defende que a construção da 

identidade da EJA 

 

concretiza-se na organização curricular, pois é neste momento que são 

delimitados os tempos e os espaços de ensinar e aprender, em que a 

diversidade apresentada por este grupo aponta para a construção de um 

currículo flexível, mas com a garantia de qualidade pedagógica que assegure 

a articulação entre os saberes vividos e os escolares (FERREIRA, 2008, p. 

19). 
 

 Diante de tal processo de delineamento da identidade da EJA, a organização de 

um currículo voltado para ela se torna um desafio, pois, para Vóvio (2010), o sistema de 

ensino e os programas educativos criados para atendê-la são formulados em um formato 

que leva a uma tendência homogeneizante, ou seja, o que é oferecido para essa 

modalidade é semelhante às demais modalidades de ensino, desarticulando as 

características peculiares que cada uma delas abarca.  

 Ainda para a mesma estudiosa, a elaboração do currículo voltado para a EJA 

deve ir além do que já foi feito, pois o seu intuito é envolver, dentre tantas 

especificidades, “os princípios de uma educação emancipatória e pautada pelos direitos 

humanos e pelo reconhecimento da diversidade cultural a fim de efetivar o direito 

educacional à educação para todos” (VÓVIO, 2010, p. 65). Como Ferreira (2008) 

                                                           
26

 Além dessa característica que gera efeito negativo, Vóvio completa que o paradigma compensatório 

acaba por gerar a perspectiva assistencialista adotada em Programas de Alfabetização e na EJA, no 

sentido de ser essa educação uma doação, um favor, algo oferecido de forma voluntária. O que, segundo 

Di Pierro, poderá ter três consequências negativas para a causa da EJA: “delegação de responsabilidades 

públicas à sociedade civil organizada; a tendência regressiva de desconstituição dos direitos educativos 

dos jovens e adultos, e sua conversão em objeto de filantropia privada; a institucionalização da 

precariedade das instalações físicas, recursos humanos e pedagógicos, que caracteriza a improvisação da 

escolarização promovida pelas organizações e movimentos sociais” (DI PIERRO, 2005, p. 1124). 
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também aborda, as propostas educativas a serem elaboradas para o trabalho na EJA 

devem ter como foco principal a criação de formas para garantir aos educandos o 

acesso, a permanência e o êxito na escola, visando alcançar, além do sucesso de cada 

aluno, a permanência e o prosseguimento nos estudos. 

Seguindo os pressupostos apontados acima, Ferreira (2008) declara que o 

currículo é um instrumento que pode ser utilizado de duas formas, sendo uma para o 

benefício dos educandos, o seu bem-estar e aprendizado concreto, e a outra para a 

obtenção do “poder” sobre esses educandos, não favorecendo o seu “pensar crítico”. A 

autora completa que “o pior currículo pode ficar ótimo na mão de um bom professor e, 

vice-versa, o melhor currículo pode caracterizar retrocesso na mão de um professor 

despreparado” (FERREIRA, 2008, p. 20).  

Com isso, reafirma-se a importância de uma boa formação e qualificação do 

educador que estará em contato com grupos que expressam realidades diversas e 

características peculiares, pois elas serão a base para auxiliá-lo diante dessas diferenças. 

Além disso, possibilitará melhores condições para que o seu trabalho se efetive com 

bons resultados para a sua prática e, consequentemente, para o aprendizado concreto dos 

seus educandos. Moll (2004) expõe essa formação específica para o professor e a sua 

importância de forma mais detalhada, dizendo que 

 

fazer-se professor de adultos implica disposição para aproximações que 

permanentemente transitam entre saberes constituídos e legitimados no 

campo das ciências, das culturas e das artes e saberes vivenciais que podem 

ser legitimados no reencontro com o espaço escolar. No equilíbrio entre os 

dois a escola possível para adultos (MOLL, 2004, p. 17). 
 

Segundo a autora, o trabalho do professor em sala de aula tem como função 

aproximar o conhecimento científico do informal. Ou seja, ele deve fazer a mediação 

entre os saberes do cotidiano, existentes na sua prática, e os saberes científicos, que são 

mais aprimorados, objetivando facilitar ao educando os saberes necessários e úteis para 

o seu aprendizado. Por isso, seguindo as ideias de Ferreira (2008), a construção 

curricular tem a 

 

perspectiva de desenvolver a formação dos jovens e adultos nas diversas 

dimensões da vida tais como, cognitiva, afetiva, ética, cultural, estética e 

política, construindo uma dimensão de totalidade do educando, contribuindo 

para a superação das dicotomias que têm caracterizado a educação que separa 

corpo e intelecto, por exemplo. O objetivo é promover a interação entre os 

sujeitos e a construção da autonomia. Construindo um currículo de EJA para 
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a compreensão do saber como forma de emancipação (FERREIRA, 2008, p. 

21). 
 

É fundamental, portanto, que o educador auxilie o educando na busca por um 

saber que promova a emancipação, ao qual ele, enquanto cidadão, tem direito. 

Importante, ainda, que seja nele despertado um olhar mais crítico e autônomo perante a 

sociedade, a fim de que construa um conhecimento vinculado à sua realidade. Com isso, 

além de adquirir saberes diferenciados, poderá, de forma conjunta com o educador, 

valorizar a cultura popular, base de todos os avanços da EJA. 

 

 

1.2.2 Quem são os alunos da EJA? 

 

 

 Ao abordar quem são os alunos da Educação de Jovens e Adultos, considero ser 

essencial o conhecimento sobre esse público, formado pelos sujeitos integrantes dessa 

modalidade educativa, pois é para eles que o ensino se dirige. Logo, essa temática torna-

se relevante para a construção deste subcapítulo, por retratar esse público e suas 

peculiaridades, mas principalmente a realidade em que o educador de jovens e adultos 

estará inserido, podendo contribuir de forma significativa para o processo de formação 

desses educadores, que seja voltada para as necessidades dessa modalidade. 

 Os alunos da EJA são, em sua maioria, segundo Silva (2013, p. 194), sujeitos 

que se encontram na “condição não-criança, excluídos da escola, parcelas populares da 

população, pouco escolarizadas, inseridas no mundo do trabalho, percebem baixas 

qualificação e remuneração”. Por isso, eles procuram a complementação do seu ensino 

na EJA, com o intuito de adquirir maiores níveis de escolarização, tendo como 

motivações a busca por  

 

  múltiplas necessidades de conhecimento ligadas ao acesso aos meios de 

comunicação, à afirmação de identidades singulares em sociedades 

complexas e multiculturais, assim como às crescentes exigências de 

qualificação de um mundo do trabalho cada vez mais competitivo e 

excludente (DI PIERRO, 2005, p. 1122).  

 

 Em meio a tantas mudanças ocorridas na sociedade, esses sujeitos procuram a 

EJA visando atualizar-se, receber certificação, progredir na carreira profissional e 

aprimorar os seus conhecimentos acerca do que é importante no espaço em que 
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convivem. Logo, é na educação que os educandos almejam buscar subsídios para 

alcançar as suas expectativas de um futuro melhor. 

Ferreira (2008) também afirma que há uma parcela de sujeitos que procuram a 

EJA com o intuito de retomar seus estudos: “são pessoas de classe trabalhadora, 

vivendo grande parte delas de subemprego ou desempregados. Procuram a escola com a 

aspiração de galgar melhores possibilidades de emprego, sendo a EJA uma 

oportunidade para isso” (FERREIRA, 2008, p. 9). Logo, nota-se como é diversificado o 

perfil dos educandos inseridos em tal modalidade de ensino e, principalmente, os seus 

interesses. É importante que se enfatize tais características, uma vez que é a partir dos 

interesses desses sujeitos que o currículo será construído e o trabalho do educador 

pensado.  

É fundamental destacar que grande parte dos sujeitos que procuram a EJA 

carrega consigo sentimentos, ideias, valores, que constituem as suas crenças, que foram 

construídas a partir de experiências ruins e situações de discriminação. Eles foram,  

 

em grande parte, marginalizados pela escola e marcados por uma história de 

entradas e saídas de cursos anteriores, por motivos que variam desde os de 

ordem pessoal, como cansaço após a jornada de trabalho, desestímulo, 

alimentação deficiente, ate os que dizem respeito ao sistema educacional, 

como metodologias e recursos pedagógicos inadequados (FERREIRA, 2008, 

p. 9-10). 

 

Vários fatores levaram esses indivíduos a se encontrarem nessa situação, desde 

os de ordem social até os de ordem econômica. Ferreira (2008) declara que, em função 

disso, os sujeitos da EJA sentem-se excluídos
27

 da realidade de ensino e aprendizagem 

oferecidos pela escola. Isso acarreta o distanciamento e até mesmo a rejeição dentro da 

escola, que aparenta não ter sentido, além de ser inacessível. 

Vóvio (2010) realça que, diante da situação de distanciamento dos sujeitos da 

EJA com o ambiente escolar, é importante perceber e compreender a sua diversidade, 

devendo ser observadas as suas experiências
28

 socioculturais, pessoais, profissionais, 

acadêmicas, dentre outras. São elas 

 

                                                           
27

 OLIVEIRA, Marta Kohl de. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. In: 

Educação como exercício de diversidade. Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2005. 476p. (Coleção 

educação para todos; 6).  
28

 Como afirma Arroyo (2011, p. 100), “as trajetórias sociais e escolares truncadas não significam sua 

paralização nos tensos processos de sua formação mental, crítica, identidária, cultural, social e política.”. 

Segundo o mesmo autor, quando esses sujeitos voltam à escola, eles carregam consigo um grande 

acúmulo dessa formação e de diversas aprendizagens adquiridas em suas vivências”. 
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trajetórias coletivas de negações de direitos, de exclusão de marginalização; 

consequentemente a EJA tem de se caracterizar como uma política afirmativa 

de direitos de coletivos sociais, historicamente negados. Afirmações 

genéricas ocultam e ignoram que EJA é, de fato, uma política afirmativa e, 

como tal, tem de ser equacionada (ARROYO, 2007, p. 29). 
 

 Os alunos da EJA, na sua maioria, se encontram em uma situação de 

desvantagem social, e são estigmatizados com base nas suas trajetórias como sujeitos 

excluídos da alfabetização e da escolarização. Sem considerar esta realidade, as escolas 

que os acolhem na EJA desenvolvem sua proposta com base nos processos vivenciados 

por aqueles sujeitos que tiveram oportunidades de escolarização e alfabetização no 

tempo e modo considerados regulares. Ferreira (2008) ressalta, assim, o quão 

importante é considerar em qualquer fase da vida escolar do sujeito, os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

 

No entanto, em relação aos jovens e adultos, é primordial partir dos conceitos 

decorrentes de suas vivências, suas interações sociais e sua experiência 

pessoal. Como detém conhecimentos amplos e diversificados podem 

enriquecer a abordagem escolar, formulando questionamentos, confrontando 

possibilidades e propondo alternativas a serem consideradas (FERREIRA, 

2008, p. 11). 
 

Para isso, Arroyo (2011) aponta que esses jovens e adultos deveriam ser vistos 

de forma a  

 

reconhecer e entender seu protagonismo. A visibilidade com que a juventude 

emerge nas últimas décadas e seu protagonismo vêm das lacunas a que a 

sociedade os condena. Sua visibilidade vem de sua vulnerabilidade, de sua 

presença como sujeitos sociais, culturais, vivenciando tempos da vida sobre 

os quais incidem, de maneira peculiar, o desemprego e a falta de horizontes 

(ARROYO, 2011, p. 99). 

 

 

Para o autor, essa visibilidade deve passar por uma mudança, pois será esta que 

auxiliará de forma a contribuir para a situação da juventude diante das políticas públicas 

e vice-versa, tornando assim a EJA mais abrangente, e com configurações que atendam 

a esse público. Arroyo (2011), para reforçar tal questão, lembra que o equacionamento 

dos problemas (ou desafios) que a EJA enfrenta vai além de  

 
ver mais do que alunos e ex-alunos em trajetórias escolares. Vê-los jovens 

adultos em suas trajetórias humanas. Superar a dificuldade de reconhecer 

que, além de alunos ou jovens evadidos ou excluídos da escola, antes do que 

portadores de trajetórias escolares truncadas, eles e elas carregam trajetórias 

perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação dos direitos 
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mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao trabalho e à 

sobrevivência (ARROYO, 2011, p. 99). 

 

O autor reforça sua ideia dizendo que, além das trajetórias escolares truncadas, 

estas se tornam mais cruéis quando se misturam às trajetórias humanas, pois uma acaba 

reforçando as consequências da outra.  

Desse modo, compreendo que a intervenção do educador deve ser realizada de 

maneira a criar estratégias para amenizar ou até mesmo evitar as situações que levam os 

sujeitos da EJA a não se perceberem como detentores de direitos. Assim, o educador 

deve dar preferência à utilização de estratégias que possibilitem o bem-estar do 

educando, além de dispor de iniciativas que produzam a mesma tolerância por parte dos 

demais sujeitos envolvidos, como o próprio sistema escolar, no processo de ensino e, 

principalmente, compartilhar os saberes individuais de cada integrante do grupo. 

 

 

1.2.3 O educador de jovens e adultos 

 

 

Com intuito de explorar como é, ou como deveria ser, definida a docência e a 

formação daquele ou daquela que será educador de jovens e adultos, este subcapítulo foi 

pensado, considerando-se que o conhecimento sobre quem deve ser esse sujeito, a 

realidade na qual estará inserido, a construção do saber e da identidade profissional que 

constituirão as práticas a serem abordadas são essenciais para o processo de elaboração 

da formação a ser oferecida aos educadores que lecionarão na EJA. 

 Segundo Porcaro (2011), não há ainda um processo que seja organizado e 

colocado em prática para consolidar a formação do educador de jovens e adultos 

especificamente. A autora se apoia nas reflexões de Arroyo (2006) para afirmar que não 

há um perfil em nosso país para esse educador. O que se observa são vários perfis 

diversificados e em constante mudança, devido ao fato da EJA estar presente muito 

mais em “projetos de emancipação da sociedade que entre os projetos de educação” 

(PORCARO, 2011, p. 31).  

Segundo Ferreira (2008, p. 12), “é sabido que a formação inicial, ou seja, a 

formação acadêmica de graduação do professor para atender a especificidade da EJA, é 

ainda incipiente”. Diante dessa situação, a autora propõe que, na falta de uma formação 

inicial mais segura e consistente para auxiliar na formação profissional, são nos cursos 
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de formação continuada que esses docentes buscará subsídios para a complementação 

da sua formação, pois é com ela que 

 

os docentes dessa modalidade de ensino, na troca de experiências com seus 

pares, [podem promover] uma ação mais eficiente, levando-os na direção de 

um trabalho pedagógico preparado a enfrentar a diversidade cultural de seus 

alunos e, por consequência, melhorar o desenvolvimento destes (FERREIRA, 

2008, p. 12). 
 

Considero, ainda, que é a partir dessa formação continuada que o educador 

poderá se aperfeiçoar e adquirir novos conhecimentos e novas metodologias para uma 

atuação mais adequada à sua prática em sala de aula com jovens e adultos. Utilizando 

do conceito sobre o saber proposto por Diniz-Pereira (2006), reafirmo a ideia da 

importância da formação continuada para a formação profissional dos educadores, em 

que 

 

o saber se constrói a partir do ingresso dos sujeitos no mercado de trabalho, ou 

seja, reafirma-se a autenticidade de uma formação que se processa em um 

contexto prático [...] a formação acadêmica do professor localiza-se entre uma 

formação que inicia-se antes mesmo de seu ingresso na universidade e uma 

outra que prossegue durante toda a sua vida profissional (DINIZ-PEREIRA, 

2006, p. 50-51). 
 

Assim, não apenas na formação inicial e/ou continuada, mas na prática do dia a 

dia do educador, constrói-se a formação profissional. Para que isso ocorra, ele deve 

estar pronto para criar uma relação de diálogo constante com os seus educandos, visto 

que é no compartilhamento de informações e saberes que são encontradas formas de 

intervir e transformar a realidade, o que pode ser confirmado nas palavras de Freire 

(1996): 

 

O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do 

professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 

apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e 

alunos se assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1996, p. 52). 

 

Essa passagem ressalta a importância de que o professor trabalhe os vários 

saberes dos seus educandos. Segundo o MEC, os principais saberes que devem ser 

considerados no processo de ensino e aprendizagem dos alunos são o saber sensível e o 

saber cotidiano. O primeiro “diz respeito àquele saber do corpo, originado na relação 

primeira com o mundo e fundado na percepção das coisas e do outro” (BRASIL, 2006, 
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p. 6). Os alunos público-alvo dessa modalidade são plenos desse saber por possuir em 

seu histórico uma diversificada e extensa experiência de vida. O segundo saber é o do 

cotidiano que, “por sua própria natureza, ele se configura como um saber reflexivo, pois 

é um saber da vida vivida, saber amadurecido, fruto da experiência, nascido de valores e 

princípios éticos, morais já formados, anteriormente, fora da escola” (BRASIL, 2006, p. 

7). Ele concretiza-se por meio das soluções que os sujeitos encontram para os seus 

desafios cotidianos, estando diretamente relacionado às práticas sociais que eles 

vivenciam, seja no ambiente escolar ou fora dele. 

 De acordo com os conceitos acima mencionados sobre o “saber”, indicados por 

Diniz-Pereira (2006), os saberes propostos pelo MEC (2006) e a necessidade e 

importância do diálogo na ação educativa defendido por Freire (1996), noto que são 

perspectivas que se reafirmam por meio da relação de partilha entre o educador e os 

seus educandos e desses com a sua prática diária. Porcaro (2011) confirma a 

importância dessas relações ao apontar que a identidade profissional
29

 do educador é 

construída na relação com os outros, mas também “significando socialmente a 

profissão, como as relações com a instituição escolar, com as associações de classe, os 

seus valores, interesses e sentimentos, as suas representações e os seus saberes” 

(PORCARO, 2011, p. 26).  

 Assim, o início dessa identidade profissional, segundo Diniz-Pereira e Fonseca 

(2001), ocorre quando o sujeito se coloca na posição de educador e é a partir desse 

reconhecimento que “as relações entre as instituições escolares e a própria história do 

educador” (PORCARO, 2011, p. 27) serão de grande importância e terão validade para 

o processo de construção dessa identidade. De acordo com Freire (1996), um dos 

saberes indispensáveis que esse educador deve manter para adquirir a formação de sua 

identidade como profissional, é a compreensão de que 

 

quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma 

ao ser formador. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou 

alma a um corpo indeciso e acomodado. Não docência sem discência, as duas 

se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem a conclusão de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a 

alguém (FREIRE, 1996, p. 12). 
 

                                                           
29

 Que ocorre, segundo a proposta de Caldeira (2000, p. 2), em meio a processos de 

“construção/desconstrução/reconstrução permanente” nas relações do educador com os seus educandos. 
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 Ainda conforme aponta Porcaro (2011, p. 33), a “preocupação dos educadores 

de jovens e adultos em reconhecer seu aluno de EJA e atender às suas demandas, 

reconhecendo a especificidade dos alunos de EJA, fundamenta a construção de sua 

identidade como educador da EJA”, pois ela levará o educador a conhecer as 

características necessárias para a aprendizagem do seu aluno jovem e adulto e, com isso, 

também estará contribuindo com a sua própria formação. 

  É importante destacar que o que Freire (1996) propõe para este educador é 

reforçado por Ferreira (2008), ao afirmar que a prática ideal ocorre em sala de aula, e 

não só ele, mas os demais membros da escola que estão em contato com a EJA são 

responsáveis por ela.  Não é aquela em que o ensino oferecido aos educandos é 

adquirido por meio da prática de depositar conteúdos nos educandos, mas, sim, aquela 

em que se compreende e aceita que eles têm uma “bagagem” de vivência e experiências 

que não podem ser desconsideradas. Desse modo, o educador deve despertar nos seus 

educandos  

 

uma nova relação com a experiência vivida. Portanto, antes de qualquer coisa, 

é preciso conhecer o aluno, reconhecê-lo como indivíduo no contexto social, 

com seus problemas, seus medos, suas necessidades, valorizando seu saber, sua 

cultura, sua oralidade, seus desejos, seus sonhos. Possibilitar uma 

aprendizagem integradora, abrangente, não compartimentalizada, não 

fragmentada (FERREIRA, 2008, p. 13). 

 

 É a partir do reconhecimento do educador em relação ao respeito pela vida e 

pela realidade dos seus alunos que Freire (1996) afirma que o importante para a 

formação docente desse educador não será, pois, “a repetição mecânica do gesto, este ou 

aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da 

insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser ‘educado’, vai gerando 

a coragem” (FREIRE, 1996, p. 26). Portanto, é um processo que exige paciência, 

respeito, diálogo e troca de saberes entre os sujeitos envolvidos.  

 Como forma de auxiliar nesse processo, uma das posições colocadas por Silva 

(2013) é a necessidade de que o educador tenha sensibilidade com relação à condição 

dos seus educandos e utilize várias formas para acolhê-lo. São citados para essa prática 

os atos de abrigar, receber, admitir, as boas vindas, dentre outras que devem ser 

pensadas e organizadas de forma coletiva. Esse acolhimento proposto pela autora 

justifica-se, pois a realidade desses jovens e adultos é muito difícil e eles precisam 
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“vencer barreiras: a fadiga, o cansaço, o esquecimento e reunir disposições para 

comparecer diariamente. Tudo por acreditar no sonho” (SILVA, 2013, p. 201).  

 Por isso, o educador deve ser preparado e estimulado a tratar tais questões para, 

assim, contribuir com o aprendizado e o bem-estar dos seus educandos durante o 

processo de ensino. Segundo Ferreira (2008), é fundamental que esse educador 

desenvolva o seu verdadeiro papel de educador popular:  

 

  Fazer com que, todos juntos, sejam levados a pensar, questionar os fatos do 

mundo. E importante que os alunos se vejam como parte da história e não 

apenas como espectadores. Para tanto, o educador devera estimular a 

participação dos alunos, trazendo assuntos do interesse deles, procurando 

vincular os conteúdos curriculares com aquilo que eles conhecem, mostrar a 

realidade como ela é, trabalhando em cima dos problemas que os cercam, 

preparando-os para lutar por um mundo melhor (FERREIRA, 2008, p. 14). 
 

 Segundo a autora, no processo de formação devem ser trabalhadas essas 

questões, a fim de que o educador leve os seus educandos a adquirir a verdadeira 

cidadania diante da sociedade na qual vivem. 

 

 

1.2.4 A importância de uma formação específica para o educador da 

EJA 

 

 

 A educação de jovens e adultos possui uma identidade própria, que demanda a 

construção de um currículo diferenciado, e que possui um público específico, com um 

histórico bem diversificado de vivências e anseios. Assim, o educador que estará em 

contato com essa realidade necessita de uma formação específica que seja voltada para 

esse público, que possa conhecer e colocar em prática formas e métodos que sejam 

condizentes com as necessidades desses sujeitos.  Essa temática, que é considerada de 

suma importância para a definição de qual é a formação necessária para o educador da 

EJA, é a base da construção que desenvolverei neste subcapítulo. 

Borges (2006, apud PORCARO, 2011, p. 35) refere-se a “uma descontinuidade 

na formação: ou ela se dá pelas universidades ou pelo poder público”, o que indica “a 

necessidade de definição de um quadro teórico para a formação dos educadores de 

jovens e adultos” que a tire do improviso. Na verdade, o que, de fato, deveria ser 
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oferecido é a formação do educador tanto pela universidade quanto pelos demais 

representantes do poder público.   

Como essa formação específica voltada para os educadores que atuarão na EJA 

nos cursos de graduação (formação inicial), segundo Porcaro (2011), ela acontece por 

meio da formação continuada, em meio ao processo de ensino e nas relações adquiridas 

no dia a dia, que contribuem sobremaneira para a sua prática. Sabe-se, também, que é 

muito difícil a construção de uma prática pedagógica diferenciada, que atenda aos 

jovens e adultos, apenas com o esforço e a dedicação do educador. Desse modo, 

justifica-se a importância e a necessidade de um processo de formação específico para 

ele, no sentido de conscientizá-lo quanto à realidade na qual atuará e instrumentalizá-lo 

para um trabalho igualmente diferenciado.  

De acordo com Silva, Porcaro e Santos (2011, p. 242), “a pedagogia de jovens e 

adultos tem que partir do jovem e do adulto, sendo necessária a construção de uma 

teoria da educação daquele que pensa e tem voz”. Já Freire (1996, p. 78) defende que é 

fundamental que esse educando “vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua 

inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo 

professor”. 

 Silva (2013) reitera tal ideia, mostrando como essa formação torna-se 

fundamental para “o fazer” do educador nessa modalidade de ensino. Isso porque, em 

meio ao processo de construção do saber do educando, a compreensão da sua realidade 

mostra-se como uma fonte importantíssima de conhecimento e uma ferramenta para 

auxiliar o fazer do educador e a sua prática em sala de aula. É necessário, portanto, 

“preocupar, valorizar e integrar os conhecimentos do dia-a-dia e das escolarizações 

anteriores” (SILVA, 2013, p. 229).  

 É nessa busca constante do educador pela valorização e pelo reconhecimento dos 

conhecimentos do dia a dia e da realidade dos seus educandos que, de forma conjunta, a 

aprendizagem será construída para os dois, pois, segundo Freire (1987, p. 58), “quanto 

mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais 

nos educamos, tanto mais continuamos investigando”. 

 Pensar em uma formação específica do educador da EJA é de grande 

importância para a modalidade de ensino em que ele leciona. Por isso, julgo necessário 

explorar o que seria essa concepção e de que maneira e em que tempo ela poderia 

ocorrer. Seguindo as ideias propostas por Silva, Porcaro e Santos (2011), há que se 
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definir o que seriam os processos de formação do educador de EJA, seja a inicial, a 

continuada ou a autoformação. 

Segundo Soares (2008, p. 66) “a primeira instituição que incorporou a 

habilitação
30

 em EJA no seu currículo foi a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

em 1985, seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1986”. Esse 

primeiro curso de formação inicial, conhecido como habilitação em EJA, passou por 

diversas modificações no decorrer dos anos. Conforme destacam Silva, Porcaro e 

Santos (2011), instalada a habilitação para formar o educador de jovens e adultos, 

dentro do curso de Pedagogia, os que ingressavam nessa área de estudo, na sua maioria, 

já haviam mantido contato com movimentos sociais ou com a educação de adultos. 

Logo, a licenciatura seria voltada para atender a “pessoas das camadas populares, com 

trajetórias de exclusão social e escolar, e que encaravam o desafio de voltar a estudar 

após o trabalho” (SILVA; PORCARO; SANTOS, 2011, p. 251). 

O educador e pesquisador Diniz-Pereira desenvolveu uma importante pesquisa 

que faz referência a essa formação inicial já descrita. O seu texto baseia-se no estudo da 

situação dos cursos de licenciatura nas Universidades brasileiras, nos anos noventa. 

Mais precisamente, o foco está na formação docente oferecida pela UFMG, direcionada 

para o curso de Ciências Biológicas dessa instituição. O intuito do autor, ao fazer esse 

estudo, é deixar “para o leitor a responsabilidade de fazer comparações com a realidade 

da formação de professores na sua instituição e de estabelecer as diferenças e 

semelhanças entre o caso investigado e a situação por ele vivenciada” (DINIZ-

PEREIRA, 2006, p. 10). Com esse propósito, fica a cargo do leitor fazer as 

comparações, sejam elas das diferenças existentes entre as instituições, devido a seu 

público, necessidades e condições de funcionamento, ou até mesmo dos pontos comuns 

entre os cursos de formação inicial dos profissionais da educação do nosso país, os 

quais merecem ser discutidos. 

 O autor evidencia, a partir das suas investigações, que a licenciatura é uma parte 

do processo de formação desse futuro educador, considerada como intermediária, mas 

que é fundamental para a construção desse processo complexo e difícil.  Com o intuito 

de expor uma análise com base nas informações encontradas, e na teoria dos autores 

utilizadas como base, Diniz-Pereira (2006) ao final da sua obra expõe que 

                                                           
30

 Segundo Arroyo (2006, p. 17) “a formação do educador e da educadora de jovens e adultos sempre foi 

um pouco pelas bordas, nas fronteiras onde estava acontecendo a EJA. Recentemente passa a ser 

reconhecida como uma habilitação ou como uma modalidade, como acontece em algumas Faculdades de 

Educação.  
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os desafios colocados para a melhoria dos cursos de licenciatura talvez sejam 

muito maiores que uma simples reforma curricular, que mudanças nas 

ementas, nomes e carga horária das disciplinas ou na concepção de formação 

de professores que se tem hoje nas universidades (DINIZ-PEREIRA, 2006, p. 

158). 

 

E completa dizendo que não são as atitudes e medidas que tentam tirar das 

universidades a responsabilidade pela formação docentes que tornarão os problemas das 

licenciaturas mais amenos. Ocorre um fato mais preocupante, e de necessária mudança, 

que é a “não valorização do profissional da educação, seus salários aviltantes, as 

precárias condições de trabalho e a falta de um plano de carreira para a profissão” 

(DINIZ-PEREIRA, 2006, p. 159). Estes continuam sendo problemas que necessitam ser 

solucionados, e interferem de modo crucial nas possíveis soluções, afetando assim as 

questões que permeiam a situação da formação inicial de professores em nosso país, e 

em especial a formação dos educadores de EJA. 

Dando continuidade à descrição das formações mencionadas pelas autoras Silva, 

Porcaro e Santos (2011), a concepção metodológica de um curso de formação 

continuada deve partir da prática (de educadores e de alunos), seguida da teorização 

sobre ela e do regresso das reflexões para a prática. Segundo Barreto (2006), não resta 

dúvidas de que a formação permanente é o processo de formação que acompanha a 

prática. Essa formação continuada e/ou permanente
31

 diz respeito aos diferentes cursos, 

minicursos, palestras, oficinas pedagógicas, programas de capacitação, reuniões 

pedagógicas, estudos coletivos, oferecidos de forma variada aos educadores em função 

da própria atividade que exercem, nos diferentes contextos de atuação. 

No entanto, Diniz-Pereira (2006) afirma que a formação não se constrói por 

acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, mas, sim, por meio de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 

identidade pessoal. Freire (1996, p. 22) contribui para tal posição, destacando que, “na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. 

Assim, a tão desejada identidade profissional do docente só é construída, e 

realmente arraigada no indivíduo, quando ela constitui-se em relação aos outros, seja no 
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 Referindo-se não apenas aos processos de formação citados acima, vale ressaltar, como o faz Silva, 

Porcaro e Santos (2011), que a formação tem também como referência o desenvolvimento profissional do 

educando, sendo esse na perspectiva do professor individualmente e do coletivo docente.  
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ambiente de trabalho, nos cursos, com os educandos e familiares, dentre outros. Para 

tanto, “o diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes 

da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também, 

um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios” 

(NÓVOA, 1995, p. 26). O que também é confirmado por Machado (2010):  

 

Os princípios do diálogo e da investigação, a perspectiva coletiva e 

emancipatória do processo de formação de educadores de jovens e adultos 

são referência para pensar os cursos que estão em andamento e os cursos que 

ainda estão por ser ofertados, seja na formação inicial ou na formação 

específica (MACHADO, 2010, p. 116). 

 

Ressalto, ainda, a ideia de Freire (2001, p. 259), que afirma que “não existe 

ensinar sem aprender”, pois ambos vão se dando de tal maneira que quem ensina 

aprende, observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para 

aprender. Nóvoa (1995, p. 26) reforça essa ideia dizendo que “a troca de experiência e a 

partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar simultaneamente o papel de formador e de formando”.  

 

 

1.2.5 Os Fóruns de EJA  

 

 

Os fóruns são considerados espaços formativos, que podem ou não estar 

inseridos dentro das Universidades, e que contribuem com a participação dos alunos, 

estudantes das Universidades, em questões que permeiam a discussão sobre a EJA em 

âmbito nacional. Assim, essa temática é abordada neste subcapítulo, uma vez que 

considero que é nesses espaços de discussão, construção de ideias e ideais, que a 

formação para os educadores de jovens e adultos está sendo pensada e construída. Logo, 

essa discussão se torna fundamental para a delimitação daquela formação que seja 

necessária e específica para atender as peculiaridades do público dessa modalidade, para 

que ocorra o processo de ensino e aprendizagem satisfatoriamente. 

Segundo Porcaro (2004), os Fóruns surgiram no ano de 1996, quando “ocorreu 

uma intensa mobilização incentivada pelo MEC e pela UNESCO, como forma de 

preparar para a V CONFINTEA” (PORCARO, 2004, p. 4). Nesse sentido, Silva (2008) 

menciona que  
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as conferências preparatórias pré CONFINTEA foram mediadas pela 

Coordenação de Educação de Jovens e Adultos do MEC e pela Comissão 

Nacional e aconteceram de maneira diferenciada nos Estados. Algumas 

unidades da federação acataram as orientações do MEC, realizaram consultas 

amplas envolvendo diferentes atores locais. A partir daí, elaboraram 

relatórios diagnósticos substantivos e planos de ação em torno da EJA 

(SILVA, 2008, p. 76). 

 

De acordo com o que foi proposto pelo MEC e pela UNESCO, cada Estado 

deveria organizar encontros para o compartilhamento das ações de EJA existentes em 

suas escolas, com o intuito de fazer o diagnóstico, o qual abordaria as características dos 

Estados, com o intuito de conhecer a situação em que a modalidade se encontra em cada 

um deles. Posteriormente, esse diagnóstico seria apresentado na Conferência. 

Segundo Silva (2008, p. 76), a última fase de preparação para a Conferência, 

levou à realização do Seminário Nacional de Educação de Jovens e Adultos, na cidade 

de Natal, no ano de 1996. Em meio aos “objetivos do Seminário estava a discussão da 

EJA embasada nos documentos regionais com vistas à consolidação de um documento 

final”. Segundo a autora, essa abertura para que pudesse ser apresentada a realidade da 

EJA, das mais diferentes regiões do país, fez com que o MEC finalizasse esse processo, 

intempestivamente, de construção democrática de ideias e mobilização social, trocando 

o documento que tinha sido construído e aprovado pelos delegados na plenária final, por 

um documento elaborado após esse Seminário, criado pela SEF/MEC (Secretaria de 

Educação Fundamental) (SILVA, 2009). 

 A partir dessa primeira mobilização, muitos grupos que participaram desses 

encontros mantiveram contato e deram continuidade ao debate sobre a temática. Silva 

(2009) relata que, em 1997, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a implantar o 

Fórum Estadual, surgindo, no mesmo ano, os fóruns de Minas Gerais, Paraíba e Espírito 

Santo. Em 1999, quando aconteceu o 1º ENEJA (Encontro Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos) no Rio de Janeiro, esses Fóruns se organizaram para participar do 

evento, o que foi um grande incentivador para o surgimento de outros Fóruns.  

Esses encontros, segundo Soares (2004, p. 26), “vêm criando aos poucos, um 

movimento nacional com o objetivo
32

 de estabelecer uma interlocução com os 

organismos governamentais a fim de intervir na elaboração de políticas públicas para a 

educação de jovens e adultos”. Eles têm como características gerais serem espaços 
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 Além dessa interlocução, os Fóruns têm o intuito de “socializar informações e trocar experiências, 

sendo um espaço de pluralidade” (PORCARO, 2004, p. 6) entre os seus membros. 
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públicos e abertos, com baixo grau de institucionalidade e preconizadores da gestão 

democrática (DI PIERRO, 2005).  

De forma particular, os fóruns estaduais ou regionais “têm sido instalados no 

território nacional, com motivações diferentes na origem e no processo de cada 

movimento local” (LIMA, 2006, p. 51). Isso facilita os diálogos entre os vários 

integrantes dos segmentos que, de forma coletiva, propõem ideias para a melhoria do 

“fazer na EJA e o ser da EJA”. 

Os Fóruns são organizados por sujeitos que atuam “em instituições 

governamentais e não governamentais, movimentos sociais, sindicatos etc.” (DANTAS, 

2009, p. 3). Já os fóruns regionais são, segundo Silva (2009), organizados por 

educadores que lecionam nas escolas de esfera pública, e com os professores do ensino 

superior que têm envolvimento com a trajetória da EJA e estão ligados a Núcleos de 

EJA; além daqueles que têm experiência na Educação Básica, mas que atuam nas 

Secretarias Municipais de Educação (SME) e/ou nas Superintendências Regionais de 

Ensino (SRE). Os Fóruns têm como iniciativa elaborar as mais diversas estratégias, o 

que vem 

 

mostrar o interesse de seus participantes em se qualificarem quanto às 

questões e temas da EJA que abordam na forma de seminários, como também 

indicam que procuram criar espaços de articulação qualificada entre os 

diversos atores que atuam na EJA a fim de obter alcance não somente na 

base, mas também como influenciados da formulação e execução da política 

(DANTAS, 2009, p. 4). 

 

As questões que permeiam as discussões dos grupos são variadas, mas a ideia 

principal, que é base para esses momentos de diálogos, questiona a necessária 

“articulação entre os programas de alfabetização e os níveis mais elevados de 

escolarização, de modo a garantir aos jovens e adultos a permanência no sistema de 

ensino e a continuidade de estudos” (DI PIERRO, 2005, p. 1131). Portanto, as 

iniciativas organizadas pelos Fóruns de EJA, desde o seu surgimento, o tornam um 

“espaço de encontros permanentes, de ações em parcerias, entre diversos segmentos 

envolvidos com a educação de adultos” (SOARES, 2004, p. 26). 

Ao pensar em todas essas iniciativas criadas e avaliar os impactos que elas têm 

gerado em todos os sujeitos envolvidos, Silva (2009) conclui que elas se mostram, 

claramente, como oportunidades que contribuem para a formação dos sujeitos 
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envolvidos, em especial os educadores que são os organizadores, mediadores e 

colaboradores desses encontros.  

Esses espaços são, também, para a formação integral (profissional e pessoal) dos 

educadores, o que se torna essencial, pois eles são mediadores entre o conhecimento, o 

ensino e o aprendizado dos seus educandos. Isso pode ser confirmado nas palavras de 

Dantas (2003), quando diz que a formação, nesses espaços, é para o educador uma 

experiência muito significativa, pois proporciona diversas situações. Dentre elas, um 

novo olhar sobre as especificidades e as necessidades referentes à EJA, o que remete “a 

pensar no importante papel social que possui, na medida em que se reinventa como 

espaço de poderes capaz de contribuir para a transformação da realidade educacional do 

país” (DANTAS, 2003, p. 5). 

  

 

1.2.6 A “ação-reflexão” na proposição de Paulo Freire 

 

 

As ideias de Paulo Freire sobre o ensino revolucionaram a Educação de Jovens e 

Adultos, principalmente quanto ao reconhecimento, pelas políticas públicas, desta como 

uma modalidade dotada de características próprias e específicas. Dessa forma, considero 

de grande relevância abordar a proposição da “ação-reflexão” discutida pelo autor, por 

ser esta uma das contribuidoras do processo de ensino e aprendizagem na EJA, que 

exige a participação tanto do educador, quanto do educando nesse processo. Assim, essa 

temática irá contribuir para a discussão principal deste subcapítulo, pois retoma o 

pensamento do autor que revolucionou os debates sobre a educação de jovens e adultos 

no país, e que deveriam ser considerados no processo de formação dos educadores em 

contato com essa modalidade de ensino. 

Ao utilizar como base as ideias propostas por Paulo Freire sobre a ocorrência da 

aprendizagem pelo processo de ação-reflexão, Porcaro (2011, p. 39) argumenta que “há 

sempre dois contextos inseparáveis em questão: de um lado, o contexto teórico dos 

sujeitos do conhecimento, e, do outro, o contexto prático concreto da realidade social”. 

Assim, tanto o educador quanto o educando são sujeitos de aprendizagem e o diálogo 

entre eles é imprescindível durante esse processo.  

Reforçando a ideia apontada acima, Soares e Pedroso (2013, p. 258) sustentam 

que o educador deve ter como princípio a elaboração de processos formativos 
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vinculados às práticas pedagógicas, organizando estudos teóricos que possam explicar e 

aperfeiçoar a prática do educador, fazendo uso do que se chama de “movimento de 

ação-reflexão”.  

Freire (1996), ao discorrer sobre esse tema, afirma que o diálogo deve ocorrer 

por meio de uma relação de igual para igual, sendo uma prática realizada 

constantemente e de maneira igualitária entre o educador e o educando, tendo como 

consequência a confiança. Para adquiri-la, ressalta, só a partir do diálogo, que se mostra 

fundamental, uma vez que, ainda de acordo com o autor, é na troca de saberes, por meio 

da comunicação entre educador e educando, que a verdadeira educação é alcançada.   

Aprofundando um pouco mais sobre “essa curiosidade”, Soares e Pedroso 

(2013) defendem que o saber não pode ficar apenas em torno do que os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem sabem, mas deve partir desse “saber 

de experiência feito” (FREIRE, 1992, p. 71) para superá-lo: 

 

É a maneira correta que tem o educador de, com o educando e não sobre ele, 

tentar a superação de uma maneira mais ingênua por outra mais crítica de 

inteligir o mundo. Respeitar a leitura de mundo do educando significa tomá-

la como ponto de partida para a compreensão do papel da curiosidade, de 

modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos impulsos 

fundantes da produção do conhecimento (FREIRE, 1996, p. 77). 

 

Sabemos que o diálogo é o principal meio para que os sujeitos reflitam sobre a 

realidade ao seu redor e, de acordo com Freire (2001), é a partir dele que o sujeito passa 

a problematizar o seu próprio conhecimento em relação à verdadeira e concreta 

realidade na qual se encontra. Com isso, são criadas maneiras de compreender, explicar 

e transformar essa realidade.  

O princípio idealizado por Paulo Freire tem como suporte a educação 

libertadora
33

 que, segundo Soares e Pedroso (2013), propõe que o homem não pode 

ficar distante dos acontecimentos ao seu redor, parado perante estes, mas sim consciente 

e presente diante do mundo em que está inserido. Com o conhecimento dessa 

importância do diálogo entre educador e educando, e desses com o mundo que está ao 

seu redor, Moura (1999) utiliza das ideias propostas por Freire a respeito do papel desse 

educador diante da realidade descrita acima, e afirma que 

 

                                                           
33

 Freire (1987, p. 69) mostra que a “educação libertadora, e não ‘bancária, é que, em qualquer dos casos, 

os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, 

manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros”. 
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ao longo de sua trajetória, Freire mostrou que os educadores de alunos jovens 

e adultos devem, além de seu papel político de ajudar a desvelar o mundo, a 

fazer um leitura crítica da realidade e buscar elementos necessários à 

intervenção na sociedade, proporcionar aos educandos os saberes necessários 

à leitura e escrita da palavra e a sua consequente apropriação como 

instrumento desencadeador de novos conhecimentos que possibilitem formas 

competentes de atuação nos contextos em que estão inseridos (MOURA, 

1999, p. 76). 
 

Segundo a ideia defendida por Soares e Pedroso (2013), para alcançar uma 

educação libertadora, como é proposto por Paulo Freire, o próprio conhecimento deve 

ser dialógico, e não pode se ater a “invasões e manipulações, ações que não cabem 

quando se busca compreender as relações homem-mundo, e a transformação constante 

da realidade” (SOARES; PEDROSO, 2013, p. 258). Para alcançar essa educação 

libertadora, é fundamental que o educador da EJA esteja preparado para essa prática 

proposta. Ele deve possuir um “perfil plural, múltiplo e, mais do que isso, flexível, 

movediço” (SOARES; PEDROSO, 2013, p. 253). Para isso, faz-se necessário refletir 

sobre a formação desse educador, o que é essencial para que essa aconteça de maneira 

que consiga atender as especificidades dos educandos que são o público-alvo da EJA. 

  Os autores citados propõem que o perfil dos educadores para atender às 

necessidades desse grupo deve ser constituído primeiramente pelo reconhecimento 

dessas especificidades, para assim serem criados os parâmetros de delimitação desse 

educador. Com isso, poderão principalmente elaborar uma política específica para a 

formação ideal desse educador. 

Soares e Pedroso (2013) descrevem que é de suma importância que esse 

educador possua “uma postura aberta e dialógica, de comunhão em relação ao contexto 

no qual cada educando está inserido e aos valores que trazem consigo” (SOARES; 

PEDROSO, 2013, p. 256-257). Juntamente com essa postura, ele deverá possuir e/ou 

planejar formas de adquirir conteúdo teórico, o qual servirá para fundamentar a sua 

prática. Esse conteúdo a ser buscado deve estar em acordo com as características 

apontadas como necessárias para o trabalho com o público da EJA, e não seguindo a 

educação proposta para o ensino de crianças.  

Freire (1996) já dizia que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto isso continuo 

buscando, reprocurando” (FREIRE, 1996, p. 16).  Soares e Pedroso (2013) confirmam 

as ideias expostas ao dizerem que 
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é essencial que os educadores da EJA sejam capacitados para perceber e 

considerar os saberes que seus educandos trazem de sua vivência, uma vez 

que o conteúdo escolar selecionado, ordenado e hierarquizado para as mentes 

e vivências infantis, não se adequa à realidade do público jovem e adulto. 

Isso se torna ainda mais evidente ao legitimarmos a herança deixada pelos 

movimentos de educação popular, que tanta importância deu à EJA. Um 

legado do trabalho e da valorização dos saberes, conhecimentos, culturas, 

interrogações e significados que os jovens e adultos produzem em suas 

vivências individuais e coletivas (SOARES; PEDROSO, 2013, p. 257). 

 

Assim, para adquirir essa formação específica apontada pelos autores, ela tem 

que ser pensada e reformulada pelo próprio educador da EJA, em sintonia com as 

realidades vivenciadas pelos seus educandos, que são o foco do seu trabalho. Faz-se 

importante a reflexão sobre a dialogicidade e as possíveis contribuições adquiridas com 

esta para a formação do educador da EJA. Essa formação, segundo Soares e Pedroso 

(2013), ocorre nas relações que estão presentes no meio social, pelo ato de conhecer, e 

também pelo diálogo, que é primordial para tal processo.  

Segundo Soares e Pedroso (2013), o processo de construção do aprendizado só 

faz sentido e traz benefícios para a prática do educador em uma turma de EJA quando 

ele de fato escuta, ou seja, “encontra sentido no que foi dito, a partir de procedimentos 

de apropriação, transformação, reinvenção e aplicação concreta – aprende, constrói 

conhecimento” (SOARES E PEDROSO, 2013, p. 258) e assim constrói e transforma o 

processo de ensino e aprendizado, juntamente com seus educandos.  

Porcaro (2011) argumenta que não se deve pensar apenas em uma formação 

específica, mas naquela que faça parte da rotina, da práxis do educador na sua busca por 

uma formação permanente, que seja contínua, que faça parte da prática dos educadores. 

A autora afirma “que a formação permanente dos educadores, que implica a reflexão 

crítica sobre a prática, se funda exatamente nessa dialeticidade entre prática e teoria [...] 

se bem realizados, a melhor maneira de viver a formação permanente” (PORCARO, 

2011, p. 43). 

Assim, o ato da dialogicidade proposto por Freire, que é idealizado por Porcaro 

(2011) e Soares e Pedroso (2013), ocorre em meio a uma grande e diversificada 

argumentação, no sentido de que se deve fundamentar as ideias que utilizam como base 

teórica a educação humanizadora. Por isso, Freire (1989) defende que a relação 

pedagógica necessita ser dialógica, e esse princípio é também a base do seu sistema e 

está presente nas relações entre educador, educando, e o objeto do conhecimento, entre 

natureza e cultura. Assim, a teoria defendida por Paulo Freire tem se mostrado de 
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grande importância e necessidade para se pensar as práticas pedagógicas e o currículo, 

principalmente quando relacionados à educação de jovens e adultos.  
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2 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

 Este capítulo tem como propósito apresentar os caminhos utilizados para a 

realização da pesquisa e está organizado em duas seções: na primeira, caracterizo o 

estudo, detalhando o tipo de abordagem, os instrumentos e procedimentos que foram 

definidos para a coleta de dados, além do processo de tratamento destes; na segunda, 

apresento os sujeitos participantes da pesquisa e os critérios que guiaram a escolha 

deles, bem como as razões para tal. 

 O referencial metodológico no qual fundamento este trabalho baseia-se nas 

reflexões de André (2001); Bardin (2011); Chaer, Diniz e Ribeiro (2011); Farra e Lopes 

(2013); Morin (1991, 2000); Ponte et. al. (2007) e Santos (2009). 

 

 

2.1 Caracterização do estudo 

 

 

A pesquisa possibilita a relação entre teorias, dados e informações sobre um 

determinado objeto. Para alcançar o seu objetivo, é necessário que a metodologia 

adotada busque subsídios para atender a problematização definida. 

Com o intuito de explicitar o percurso metodológico que esta pesquisa cumpriu, 

busquei ideias de estudiosos do tema para justificar e fundamentar a teoria utilizada. 

Para o levantamento que respondesse à questão proposta e aos objetivos estabelecidos 

neste estudo, optei por um encaminhamento que integra as abordagens qualitativa e 

quantitativa.  

Sabe-se que a pesquisa quantitativa tem sua referência científica no 

“positivismo, que durante muito tempo foi sinônimo de Ciência, considerada como 

investigação objetiva que se baseava em variáveis mensuráveis e proposições 

prováveis” (PONTE et. al., 2007, p. 7).  

Já a pesquisa qualitativa “se dedica à compreensão dos significados dos eventos, 

sem a necessidade de apoiar-se em informações estatísticas” (PONTE et. al., 2007, p. 

7), utilizando-se, via de regra, da fenomenologia, 
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como base científica para moldar a compreensão da pesquisa, respondendo a 

questões dos tipos ‘o quê?’, ‘por quê?’ e ‘como?’. Geralmente, analisa 

pequenas amostras não necessariamente representativas da população, 

procurando entender as coisas, em vez de mensurá-las. 

 

Enquanto a pesquisa quantitativa tem como seu eixo principal o pensamento 

positivista lógico, a qualitativa apresenta como característica central evidenciar a 

totalidade dos que estão envolvidos em um fenômeno, 

 

a pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, 

tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa 

tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência 

humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 

vivenciando o fenômeno (POLIT; BECKER; HUNGLER apud SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009, p. 33). 

 

 

 André (2001 apud FARRA; LOPES, 2013, p. 68) relata que nas duas últimas 

décadas do século XX, houve um grande aumento nas pesquisas e produções relativas à 

Educação, ligadas principalmente, ao aumento de cursos de Pós-Graduação no Brasil. 

Conforme a mesma autora, assim como aconteceram mudanças nas temáticas 

abordadas, nos problemas definidos e nos referenciais teóricos adotados, houve aquelas 

ligadas às abordagens metodológicas e contextos de produção envolvidos, com um 

significativo crescimento das investigações que fazem uso da abordagem qualitativa. 

 Segundo Farra e Lopes (2013), as abordagens quantitativa e qualitativa são 

historicamente marcadas por polos totalmente opostos, mas essa ideia vem sendo 

superada pelas mudanças apontadas por André (2001).  Segundo Farra e Lopes (2013), 

“recentemente tem crescido o número de abordagens utilizando os métodos mistos, que 

conjugam ambos os métodos de coleta e análise de dados” (FARRA; LOPES, 2013, p. 

68). Tal afirmação é confirmada e reforça que 

 

os fenômenos sociais apresentam diversas dimensões e interfaces e sua 

adequada abordagem requer, com frequência, a integração de aspectos 

subjetivos com determinantes estruturais ou contextuais mais abrangentes. 

Desta forma, podem ser interligadas perspectivas macro e micro sociais de 

forma complementar, assim como, incorporar procedimentos mistos nas 

etapas da coleta, processamento ou análise dos dados (SANTOS, 2009, p. 

130). 

 

Segundo a mesma autora, quando se combinam técnicas diferenciadas de 

pesquisa, possibilita-se o desenvolvimento desta, de forma mais precisa e interessante. 
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E reforça dizendo que “o desenho multimétodo, com a combinação de estratégias quali-

quanti parece ser mais completo e efetivo do que os realizados exclusivamente com uma 

das duas abordagens” (SANTOS, 2009, p. 130). Segundo Morin (1991), até mesmo a 

vida cotidiana é complexa: 

 

por um lado, uma vida existencial e moral, com a presença e a intervenção da 

experiência interior, uma visão das coisas e dos acontecimentos segundo a 

subjetividade (qualidades, virtudes, vícios, responsabilidade), a adesão aos 

valores, as impregnações e contaminações entre juízos de fato e juízos de 

valor, os juízos globais; por outro lado, uma vida de explicações 

deterministas e mecanicistas, de visões parcelares e disciplinares, de 

disjunção entre juízos de fato e juízos de valor. Assim a vida cotidiana de 

cada um é ela própria determinada e afetada pelo grande paradigma (MORIN 

apud BOEIRA; STÜRMER; INÁCIO, 2013, p. 12). 

 

 

Esse paradigma mencionado por Morin é apontado por Santos (2009) como o 

paradigma da complexidade e, segundo esta autora, é uma possibilidade que vem se 

afirmando à medida que algumas abordagens
34

, que são utilizadas em pesquisas, 

fracassam e/ou que surgem organizações de um novo tipo no meio educacional e 

científico. Sobre o assunto, Morin discorre que 

 
o método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca 

dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas, para restabelecermos as 

articulações entre o que foi separado, para tentarmos compreender a 

multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade com a localidade, 

com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras 

[...]. A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não verdade, e a 

complexidade é isso: a junção de conceitos que lutam entre si (MORIN, 

2000, p. 192). 

 

Santos (2009, p. 151) realça que esse método misto utiliza da interligação de 

diversos elementos que podem ser comparados, ampliando, assim, a perspectiva da 

investigação e o aprofundamento na análise dos dados. E que “a complementariedade 

dos procedimentos cria condições mais favoráveis à superação de eventuais distorções e 

erros durante todo o processo da pesquisa”. Diante de tantos métodos de pesquisa, 

destacam-se os pontos da fidedignidade e validação dos dados, os quais estão 

diretamente ligados à qualidade da pesquisa. Considerando que nem toda a abordagem é 

dotada apenas de benefícios, os métodos mistos podem trazer limitações, pois tanto os 

estudos quantitativos quanto os qualitativos possuem 

 

                                                           
34

 Santos (2009, p. 12) aponta que essas abordagens são as do “GPO, do positivismo, do funcionalismo, 

do estruturalismo, do funcionalismo, do comportamentalismo”. 
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separadamente, aplicações muito profícuas e limitações deveras conhecidas, 

por parte de quem os utiliza há longo tempo. Por esta razão, a construção de 

estudos com métodos mistos pode proporcionar pesquisas de grande 

relevância para a Educação como corpus organizado de conhecimento, desde 

que os pesquisadores saibam identificar com clareza as potencialidades e as 

limitações no momento de aplicar os métodos em questão (FARRA; LOPES, 

2013, p. 71). 

 

Segundo os autores, é importante que o pesquisador, ao utilizar dessa estratégia, 

tenha conhecimento do processo de aplicação de cada um dos métodos adotados, para 

que, assim, busque o que há de melhor em cada um deles, atendendo aos objetivos que 

foram propostos em sua pesquisa. Além disso, o método trabalhado da melhor forma 

fará com que os resultados obtidos sejam satisfatórios e propiciem reflexões profundas 

sobre a temática em estudo.  

O objetivo desta pesquisa foi fazer o estudo das propostas dos cursos presenciais 

de Pedagogia quanto à formação oferecida aos futuros educadores de jovens e adultos. 

Desse modo, utilizou nesta pesquisa, a abordagem quantitativa no uso do questionário 

aplicado aos alunos dos cursos presenciais de Pedagogia e no tratamento estatístico das 

questões fechadas. Uma abordagem mais qualitativa foi empregada na pesquisa 

documental, quando foram analisados os projetos pedagógicos desses cursos, com o 

objetivo de encontrar a sua identidade formativa em relação à Educação de Jovens e 

Adultos. Foi utilizada, também, na organização dos dados, em formato de categorias, 

que foram obtidos nas questões abertas do questionário. Em síntese, as etapas da coleta 

e análise de dados foram:  

 

1- Leitura e análise dos projetos pedagógicos dos cursos presenciais de 

Pedagogia de cada Instituição em estudo; 

2- Contato com os coordenadores dos cursos presenciais de Pedagogia para a 

apresentação da pesquisa e busca do consentimento para a realização desta 

na Instituição; 

3- Visita
35

 às Universidades para contato com os alunos do último período dos 

cursos presenciais de Pedagogia para apresentação da pesquisa e convite à 

adesão; 

                                                           
35

 Embora os questionários tenham sido aplicados via internet pelo Google Drive, optei por fazer, quando 

possível, a visita às Instituições, principalmente para esclarecer os objetivos da pesquisa para os 

coordenadores e alunos concluintes do curso, de forma que fossem pontuados os motivos pelos quais as 

contribuições destes se fazia de grande importância para alcançar bons resultados de acordo com a 

proposta do estudo. Notei no decorrer das visitas, aplicações de questionários e retorno destes quão 
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4- Envio dos questionários aos alunos que aceitaram participar da pesquisa pelo 

Sistema Google Drive; 

5- Análise dos dados. 

 

As informações obtidas sobre cada uma das instituições em estudo foram 

encontradas mediante detalhada busca nos sites de cada uma delas. Para isso, foram 

feitas leituras minuciosas dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares desses 

cursos. Os dados coletados foram analisados para a busca de informações estatísticas 

sobre as disciplinas e ações voltadas para a EJA, que procuravam contribuir com a 

formação desses educadores.  

Para a coleta de dados sobre os alunos participantes, utilizamos um questionário 

(APÊNDICE A), instrumento que pode ser definido, segundo Gil (1999 apud CHAER; 

DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 260), “como a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”.  

O questionário foi construído com questões fechadas, que contribuíram 

sobremaneira para a análise dos dados estatísticos sobre o assunto, e questões abertas, 

para as quais foi utilizada a Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin (2011, 

p. 15), que é definida como um método empírico: “um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. 

De forma detalhada, as questões fechadas, segundo Chaer, Diniz e Ribeiro 

(2011, p. 262), contribuem trazendo “alternativas específicas para que o informante 

escolha uma delas. Têm como aspecto negativo a limitação das possibilidades de 

respostas, restringindo, pois, as possibilidades de manifestação do interrogado”. Por 

isso, foram elaboradas com o objetivo de identificar o perfil do aluno estudante do curso 

                                                                                                                                                                          
acertada foi essa iniciativa para mobilizar os alunos a participar da pesquisa, pois esses tiravam suas 

dúvidas a respeito da proposta, da sua participação, e principalmente do sigilo das respostas e opiniões 

disponibilizadas nos questionários. Essa constatação é confirmada pelo número de alunos que retornaram 

com os questionários respondidos. Nas Instituições que puderam ser visitadas, o retorno dos questionários 

superou o número de cinco alunos, estando em acordo com o número de participantes estipulado como 

ideal por entidade, os quais foram os seguintes: UFV, nove alunos; UFJF, nove alunos; UFOP, dois 

alunos (poucos alunos participaram, pois, quando visitei a Instituição, o dia estava chuvoso, logo, poucos 

alunos estavam presentes na aula no dia); UFSJ, cinco alunos; UFU de Uberlândia, cinco alunos; UFU de 

Ituiutaba, dez alunos. Já nas Instituições em que não ocorreu a visita o retorno com os questionários 

respondidos foi bem pequeno, na UFMG, dois alunos; na UFVJM, três alunos. 
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de Pedagogia que tem interesse em lecionar na EJA. Já as questões abertas, segundo os 

mesmo autores,  

 

são aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante. 

Nelas poderá ser utilizada linguagem própria do respondente. Elas trazem a 

vantagem de não haver influência das respostas pré-estabelecidas pelo 

pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente 

(CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 262). 
 

Os objetivos definidos para elaborar as questões abertas foram delinar e explorar 

o envolvimento do aluno com ações e disciplinas da EJA, além de saber se elas são 

oferecidas pela Instituição em que estudam e em que podem contribuir para a sua 

formação e, por fim, se o sujeito em foco acredita na importância de uma formação 

específica e direcionada à EJA e aos futuros educadores. 

A análise dos dados dos questionários aplicados aos alunos, como dito 

anteriormente, foi feita com base na teoria de Bardin, que pode ser resumida da seguinte 

forma:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Desse modo, com base nos objetivos propostos para essa análise, fiz uso do 

princípio de categorização proposto pela autora, que consiste em “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto de diferenciação e, em seguida, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos” (BARDIN, 2011, p. 147). As categorias
36

 foram definidas com base nas 

respostas dos alunos às questões do questionário que, ainda de acordo com Bardin 

(2011), consistem em elementos classificados como categorias que têm como principio 

investigativo encontrar o que cada um desses elementos apresenta em comum entre eles, 

uma vez que será essa compatibilidade o que possibilitará o agrupamento das ideias. 

Quanto aos procedimentos para a coleta de dados, fiz contatos com as 

Universidades que possuíam os cursos presenciais de Pedagogia, por meio de e-mail, 

                                                           
36

 “[...] são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 

comuns destes elementos” (BARDIN, 2011, p. 147). 
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correspondência e telefone, tendo sido enviadas as Cartas de Apresentação (APÊNDICE 

B) e de Anuência (APÊNDICE C). 

No contato pelo telefone com os coordenadores dos cursos presenciais de 

Pedagogia, estes consentiram na participação da Instituição na pesquisa, agendando
37

 

uma data para a visita no local. Em algumas Instituições, fui recebida pelos próprios 

coordenadores do curso, ou por professores, indicados por esses envolvidos com a 

temática da EJA. 

Nas visitas, o contato foi feito com os alunos que estavam cursando o último 

período dos cursos presenciais de Pedagogia. Assim que a pesquisa foi apresentada e o 

convite para participação dos alunos foi feito (APÊNDICE D), foi entregue para ser 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (alunos) (APÊNDICE 

E).  

Os alunos interessados assinaram uma Lista de Adesão (APÊNDICE F), 

disponibilizando o seu endereço de e-mail e, em alguns casos, se possível, o número do 

telefone celular particular. Os participantes foram esclarecidos acerca dos objetivos e 

procedimentos da pesquisa e da garantia de sigilo da identidade, além da informação de 

que poderiam deixar de participar da pesquisa a qualquer momento.  

A aplicação dos questionários aconteceu via internet, por meio do sistema on-

line do Google Drive.  Neste, os questionários foram enviados para os endereços de e-

mails pessoais, disponibilizados pelos alunos que demonstraram interesse a partir do 

                                                           
37

 Destaco que, por motivos distintos, não foi possível fazer a visita a duas Instituições, Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

Na primeira, o contato com a coordenadora ocorreu de forma fácil e rápida, pois esta foi solícita e 

empenhada em colaborar com a pesquisa. Mas a própria coordenadora propôs que o contato com os 

alunos acontecesse por e-mail, uma vez que estes já não estavam indo à Instituição com tanta frequência, 

pelo fato de estarem finalizando os trabalhos para conclusão do curso. A coordenadora mediou a minha 

conversa com os alunos e passou a Lista de Adesão na turma dos graduandos concluintes. Aqueles que 

tiveram interesse em participar assinaram a lista e informaram seus e-mails. O retorno destes com os 

questionários respondidos via Google Drive foi expressivo mediante o número de alunos que aceitaram 

participar da pesquisa. Quanto à segunda Instituição, não foi possível visitá-la por alguns motivos, mas 

principalmente porque o Colegiado do curso exigiu que o Projeto de Pesquisa fosse aprovado pelo Comitê 

de Ética para, assim, ser decidido em reunião se seria possível realizar a pesquisa com os seus alunos. 

Essa aprovação demorou a ocorrer devido à greve de técnicos administrativos e docentes que aconteceu 

no segundo semestre do ano de 2015 e o consequente retorno dos mesmos às atividades apenas próximo 

ao final do ano. Assim, quando a pesquisa foi consentida na UFVJM, o prazo para a finalização da coleta 

de dados estava terminando. A pedagoga do curso de Pedagogia manteve contato comigo e disponibilizou 

os endereços eletrônicos dos alunos, que estavam em processo de conclusão do curso, para que o Convite 

de participação fosse enviado. Aqueles que responderam positivamente receberam o questionário via 

Google Drive. O retorno destes aconteceu de forma expressiva, considerando-se que a pesquisa não foi 

apresentada na Instituição e que o contato se deu apenas por e-mail, além dos prazos mais corridos para 

envio e retorno dos questionários.  
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preenchimento da Lista ou para aqueles que retornaram as mensagens eletrônicas 

aceitando participar da pesquisa. 

 

 

2.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

 

Nesta seção do capítulo apresento os sujeitos participantes da pesquisa, e os 

critérios definidos para a escolha destes. Além disso, aponto o foco e o motivo da 

definição desses sujeitos para o campo da investigação.  

Os dados foram coletados nas Universidades Federais do Estado de Minas 

Gerais que oferecem o curso presencial de licenciatura em Pedagogia. Delimitei para 

este estudo apenas as Instituições federais por constituírem um universo significativo de 

IES (Instituições de Ensino Superior) no Estado. Foi definido o Estado de Minas Gerais 

por ser o território onde atuo e que possui o maior número de Universidades Federais no 

país. Já a escolha pelos cursos de licenciatura em Pedagogia se justifica por ser nesse 

campo da ciência que se discute a Educação de Jovens e Adultos com maior 

detalhamento. 

Com base nos primeiros dados encontrados na pesquisa, constatei que o Estado 

de Minas Gerais conta com onze Universidades Federais, como demonstrado no Quadro 

1, e, destas, nove possuem o curso de Pedagogia, sendo que uma dessas Instituições 

oferece apenas o curso na modalidade a distância (UFLA). Já as outras duas 

Universidades (UNIFEI e UFTM) não oferecem o curso de Pedagogia em nenhuma das 

modalidades (presencial ou a distância). 
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QUADRO 1: As universidades federais do Estado de Minas Gerais 

Nomes das universidades O curso de Pedagogia 

 

 

Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL) 

Possui curso de 

Pedagogia 

Presencial À distância 

Sim Sim Sim 

Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) 

Não Não Não 

 

Universidade Federal Juiz de Fora (UFJF)  Sim Sim Sim 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) Sim Não Sim 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Universidade Federal de São João del-

Rey (UFSJ) 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) 

Não 

 

Não 

 

Não 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) de Uberlândia 

Sim Sim Sim 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) de Ituiutaba 

Sim 

 

Sim Não 

 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)  

Sim Sim Não 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) Sim 

 

Sim Não 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Ressalto que, dentre essas nove Universidades que possuem o curso de 

Pedagogia, quatro delas (UNIFAL, UFJF, UFOP, UFU de Uberlândia
38

) o oferecem 

tanto na modalidade presencial como a distância. Com base nessas informações 

encontradas, foi definido como campo para esta pesquisa, apenas as universidades que 

possuem o curso de Pedagogia/presencial, totalizando assim, oito Universidades 

investigadas. 

Fiz contato com os coordenadores dos cursos presenciais de Pedagogia das oito 

universidades/nove instituições em estudo. Mas destas, apenas sete universidades/oito 

instituições
39

 concordaram com a realização da pesquisa. 

                                                           
38

 A Universidade Federal de Uberlândia – UFU possui dois campi com o curso de Pedagogia/presencial, 

o campus de Uberlândia e o campus de Ituiutaba. Retratarei ambos de forma diferenciada, pois possuem 

Projetos Pedagógicos distintos para os cursos de Pedagogia. Assim, será mencionada e contabilizada a 

UFU apenas uma vez, na diferenciação desta com as outras Universidades. Registro as oito universidades 

e nove instituições, pelo fato da UFU possuir os dois cursos, ou seja, cada curso de Pedagogia em estudo, 

refere-se a uma Instituição. Quando necessário, distinguirei quais dos campi e, consequentemente, qual 

projeto de curso.  
39

 Dentre as oito universidades federais, apenas a UNIFAL não está participando desta pesquisa, pois o 

consentimento da Coordenação do curso de Pedagogia para a realização deste estudo ocorreu tardiamente. 

Dessa forma, quando recebi o consentimento da coordenadora, após várias tentativas de contato por e-

mail, correspondências e telefonemas, já estávamos nos últimos dias estipulados para a coleta de dados, 

logo, não havia tempo suficiente para fazer a visita à Instituição. Mesmo assim, na tentativa de conseguir 
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Enfatizo, assim, que o foco desta investigação foi a compreensão do olhar e da 

percepção do aluno concluinte do curso de Pedagogia com relação ao processo de 

formação para a atuação na EJA. Foram convidados, inicialmente, todos os alunos das 

turmas do último período do curso de Pedagogia, para os quais foi esclarecida a ideia do 

projeto. Participaram do estudo aqueles que demonstraram interesse pela temática da 

EJA e que aceitaram o convite. A participação mínima por instituição foi de dois alunos 

e a máxima de dez alunos, totalizando 45 alunos de 152 alunos que assinaram a Lista de 

Adesão. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
a participação dos seus alunos, tentei o contato com eles (convite, aceitação e questionário) por meio do 

e-mail da turma do último período do curso. Porém, em todas as quatro tentativas, não tive o retorno de 

nenhum licenciando. 
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3 MAPEAMENTO DOS CURSOS PRESENCIAIS DE PEDAGOGIA DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS DE MINAS GERAIS 

 

Este capítulo foi elaborado com o intuito de atender a um dos objetivos 

propostos para esta pesquisa, que foi o de mapear os cursos presenciais de Pedagogia 

das Universidades Federais de Minas Gerais. Para alcançar esse objetivo, fiz o 

levantamento documental, tendo como base a abordagem quantitativa, para a busca de 

informações básicas dos cursos presenciais, como cidade onde o curso se encontra, ano 

de criação e a última reestruturação do projeto pedagógico.  Além disso, busquei nesses 

documentos das Instituições, informações que caracterizassem a oferta e o 

funcionamento desses cursos, tais como o regime de duração de cada período letivo, 

turnos em que esses cursos funcionam, o regime de matrículas, o número de vagas 

oferecidas por ano e a duração do curso. 

 

 

3.1 Informações sobre os cursos presenciais de Pedagogia 

 

 

No Quadro 2, foram organizadas algumas informações acerca dos cursos de 

Pedagogia da Universidades Federais que o ofertam na modalidade presencial. São 

dados que descrevem a cidade onde os cursos se encontram, o ano de criação e, 

principalmente, a data da última reestruturação dos projetos pedagógicos
40

. 

 

                                                           
40

 Estes são considerados documentos importantes, pois são elaborados com a finalidade de definir o 

perfil do aluno egresso, como a organização e prioridades do curso em questão, para, assim, delimitar a 

formação que é oferecida aos futuros educadores que estão nesse processo de construção da relação 

teorias e práticas educativas. 



88 

 

 

QUADRO 2: Os cursos presenciais de Pedagogia das Universidades Federais 

Instituição (SIGLA) Cidade em que o 

curso funciona 

Ano de criação do 

curso 

Última reestruturação do 

Projeto Pedagógico do 

curso 

Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL) 

Alfenas 2006 2011 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) 

Juiz de Fora 1966 2010 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

Belo Horizonte 1943 2009 

Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) 

Mariana 2008 2008 

Universidade Federal de São João 

del-Rey (UFSJ) 

São João del-Rey 1956 2010 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) de Uberlândia 

Uberlândia 1979 2005 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) de Ituiutaba 

Ituiutaba 2007 2007 

Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Viçosa 1971 2008 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

Diamantina 2012 2012 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

  

O quadro permite observar que a Universidade que possui o curso de Pedagogia 

mais antigo, dentre as que participam da investigação, é a UFMG, com a sua criação no 

ano de 1943, e a Universidade com o curso mais recente é a UFVJM, criado no ano de 

2012. Constatou-se também que esta Universidade, bem como a UFOP e a UFU de 

Ituiutaba, não tiveram reestruturação do PP dos seus cursos após a criação destes. 

Talvez isso se explique pelo fato de que a criação desses cursos aconteceu após as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006, atendendo com isto as orientações mais 

recentes definidas pelo governo para o curso de Pedagogia. 

Observando este mesmo quadro, nota-se que das oito Universidades em estudo e 

dos nove cursos de Pedagogia analisados, apenas o curso da UFU de Uberlândia não 

teve uma reestruturação do seu PP após a implementação das DCN de 2006. Logo, esta 

Instituição não atendeu ao prazo estipulado pelas Diretrizes, de no máximo dois anos 

após a consolidação da Lei, para que os Colegiados se organizassem, e reestruturassem 

o projeto do seu curso.  

Com o intuito de conhecer os cursos de Pedagogia oferecidos nessas oito 

universidades/nove instituições e o que eles propõem para a formação do pedagogo em 

relação à EJA, passamos à leitura e análise dos projetos, em busca de informações que 

caracterizassem a oferta e o funcionamento desses cursos. O Quadro 3, a seguir, 

organiza essas informações, agrupando-as de acordo com o regime, os turnos em que 
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esses cursos funcionam, o regime de matrículas, o  números de vagas oferecidas por ano 

e a duração do curso. 

 

QUADRO 3: A oferta e funcionamento dos cursos presenciais 

Nome da universidade O curso de Pedagogia/Presencial 

 Regime Turnos Matrícula Nº. de vagas 

por ano 

Duração do 

curso 

Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL) 

Semestral Noturno Anual 40 vagas Mínimo de 4 

anos, máximo 

de 6 anos 

Universidade Federal Juiz de 

Fora (UFJF) 

Semestral Diurno e 

Noturno 

Semestral 40 vagas para 

o 1º semestre 

diurno, e 40 

vagas para o 

2º semestre 

noturno 

Mínimo de 4 

anos, máximo 

não informado 

Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) 

Semestral Diurno e 

Noturno 

Semestral 66 vagas para 

o diurno no 2º 

semestre, e 66 

vagas para o 

noturno no 1º 

semestre 

Mínimo de 4 

anos e meio, e 

máximo não 

informado 

Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) 

Semestral Vespertino e 

Noturno 

Semestral 40 vagas no 1º 

semestre para 

o noturno, e 

40 vagas no 

vespertino 

para o 2º 

semestre 

Duração 

mínima de 4 

anos, e máximo 

não informado 

Universidade Federal de São 

João del-Rey (UFSJ) 

Semestral Noturno Anual 50 vagas Mínimo de 3 

anos e meio, 

máximo de 6 

anos 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) de 

Uberlândia 

Anual Diurno e 

Noturno 

Anual 40 vagas para 

o diurno, e 40 

vagas para o 

noturno 

Mínimo de 4 

anos, máximo 

de 7 anos 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) de 

Ituiutaba 

Semestral Diurno e 

Noturno 

Anual 40 vagas para 

o diurno, e 40 

vagas para o 

noturno 

Mínimo de 3 

anos, máximo 

de 7 anos para o 

diurno; mínimo 

de 3 anos e 

meio, máximo 

de 7 anos para o 

noturno 

Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) 

Semestral Noturno Semestral 40 vagas no 

início do ano, 

e 40 vagas 

para o meio 

do ano 

Mínimo de 5 

anos, máximo 

de 7 anos e 

meio 

Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) 

Semestral Noturno Anual 60 vagas Mínimo de 3 

anos e meio, 

máximo de 6 

anos e meio 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

Os dados obtidos mostram que, dentre as Universidades em estudo, a única 

Universidade que não possui o regime semestral é a UFU de Uberlândia, organizando 
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sua grade curricular em formato anual, com apenas uma entrada de 80 alunos por ano, 

sendo 40 para o turno diurno e 40 para o noturno.  

Quanto ao turno em que são oferecidos os cursos de Pedagogia nas Instituições 

em estudo, observou-se que a UNIFAL, a UFSJ, a UFVJM e a UFV oferecem os cursos 

apenas no noturno. Já a UFU de Uberlândia, a UFU de Ituiutaba, a UFMG e a UFJF 

oferecem turmas diurnas e noturnas. A UFOP diferencia-se das demais, oferecendo 

entradas alternadas de turnos, ou seja, no primeiro semestre a entrada é para o noturno, e 

no segundo semestre para o vespertino. 

 Quanto às matrículas e número de vagas por Instituições, os dados revelam que 

está presente nas propostas dos cursos de Pedagogia da UNIFAL, com 40 vagas; da 

UFSJ, com 50 vagas; da UFV, com 60 vagas; e nos dois campi da UFU, em que são 

oferecidas 40 vagas para o diurno e 40 vagas para o noturno. Já o regime de matrículas 

que acontece de forma semestral ocorre nas propostas dos cursos de Pedagogia da 

UFJF, com 40 vagas para o 1º semestre diurno e 40 vagas para o 2º semestre noturno, 

perfazendo 80 vagas no ano; a UFMG com 66 vagas para o diurno no 2º semestre e o 

mesmo número de vagas para o noturno no 1º semestre, totalizando 122 vagas no ano; a 

UFOP, com 40 vagas no 1º semestre para o noturno, e 40 vagas no vespertino para o 2º 

semestre, com o total de 80 vagas no ano; e por fim a UFVJM, com 40 vagas no início 

do ano e mais 40 vagas para o final do ano, apenas para o turno noturno, somando 80 

vagas no ano letivo. Esses dados levam à constatação de que a UFMG, dentre as 

Universidades que fazem parte do estudo, é a instituição que mais oferece vagas durante 

o ano letivo para o curso de Pedagogia. O último aspecto abordado no Quadro 3 refere-

se ao prazo mínimo e máximo que cada instituições define em seu projeto pedagógico 

para a conclusão do curso. 
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4 A IDENTIDADE FORMATIVA DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E A 

FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

Este capítulo foi organizado de forma a viabilizar um dos objetivos delimitados 

para esta pesquisa, que é o de delinear a identidade formativa dos cursos presenciais de 

Pedagogia das Universidades Federais de Minas Gerais, em relação à formação dos 

futuros educadores de jovens e adultos. Para isso, realizei uma pesquisa documental, 

tendo como base a abordagem quantitativa, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) de 15 de maio de 2006 e nos documentos das Instituições, formando com isso, 

duas seções de análise. A primeira apresenta um estudo comparativo que tem como base 

as propostas das DCN 2006 e dos projetos pedagógicos dos cursos presenciais de 

Pedagogia para a formação desses futuros educadores, destacando as informações sobre 

o perfil do aluno egresso, a organização curricular, a carga horária e sua distribuição em 

meio às atividades voltadas para essa modalidade. Já a segunda seção busca nos projetos 

pedagógicos as evidências da preocupação com a formação dos futuros licenciados para 

o trabalho com a EJA. Para isso, foram organizadas as informações a respeito do que é 

oferecido nos cursos presenciais de Pedagogia para essa formação, destacando assim a 

existência das disciplinas teóricas e/ou práticas, voltadas para a EJA, organizadas pela 

carga horária, período em que são oferecidas, e se são obrigatórias ou eletivas para a 

conclusão do curso. Inclui, ainda, dados obtidos na tentativa de identificar, nas 

Instituições em estudo, o registro de Núcleos/ Grupos de Pesquisa e/ou Projetos/ 

Programas de extensão que sejam voltados para a temática da EJA. 

 

 

4.1 O que dizem as DCN de 2006 e os Projetos Pedagógicos dos cursos 

presenciais de Pedagogia  

 

 

Nesta seção foi realizado um estudo a respeito das propostas de formação 

oferecidas para os futuros educadores da EJA nos cursos de Pedagogia das IFES 

participantes desta investigação. A base para essas reflexões está nas DCN de 2006, que 

organizam e fundamentam o curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, no nosso 
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país, e nos projetos pedagógicos dos cursos presenciais de Pedagogia, disponibilizados 

pelas Universidades Federais em estudo.  

O propósito da investigação é o destacar algumas informações acerca do que 

cada projeto apresenta sobre o perfil do aluno egresso, a organização curricular, a carga 

horária e a sua distribuição em meio às atividades sugeridas pelas DCN e praticadas 

pelas instituições para o funcionamento do curso.  

São apresentadas, no Quadro 4, a seguir, as propostas contidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, bem como o que foi encontrado nos 

projetos pedagógicos das nove Instituições que possuem os cursos presenciais. 
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QUADRO 4: As diretrizes e os projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia 

 Perfil do aluno egresso Organização Curricular Carga Horária 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais de 2006 

O Art. 2º das Diretrizes expõe que a 

formação inicial destinada ao 

exercício da docência deve ser 

realizada nas: “Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na 

área de serviços e apoio escolar, bem 

como em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos” 

(BRASIL, 2006, p. 1). 

Art. 4º “Parágrafo único. As 

atividades docentes também 

compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino” (BRASIL, 

2006, p. 2). 

Já no art. 5º, nos incisos III, IV e X, 

faz referência à formação oferecida ao 

futuro educador, voltada para a 

modalidade da EJA: 

“[...] III - fortalecer o 

desenvolvimento e as aprendizagens 

de crianças do Ensino Fundamental, 

assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na 

idade própria; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e 

não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

X - demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, 

étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras” (BRASIL, 2006, 

p. 2). 

 

Art.6º 

Neste artigo, propõe que na 

estrutura do curso haja três núcleos, 

sendo eles um de estudos básicos, 

um de aprofundamento e 

diversificação de estudos e um de 

estudos integradores. 

Art. 7º 

Estabelece que o curso de 

Pedagogia deve ter uma carga 

horária mínima de 3.200 horas em 

regime de efetivo trabalho 

acadêmico, sendo elas distribuídas 

em três grupos: um de 2.800 horas 

para atividades formativas; outro de 

300 horas, dedicadas ao Estágio 

Supervisionado;  o último grupo 

tem 100 horas destinadas às 

“atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, 

por meio, da iniciação científica, da 

extensão e da monitoria” (BRASIL, 

2006, p. 4). 

1- Universidade 

Federal de Alfenas 

“O Curso de Pedagogia tem a 

finalidade de preparar profissionais 

comprometidos com a formação 

humana e profissional, capacitados 

para desenvolver pesquisas e 

alternativas para a Educação (...) deve 

ser um profissional com capacidade de 

construção de conhecimentos que lhe 

permita atuar como docente, 

pesquisador e gestor” (PP da 

UNIFAL, 2011, p. 28). Ao longo do 

curso, serão desenvolvidas as 

seguintes competências e habilidades 

relacionadas à EJA: 

“h) Atuar na educação daqueles que 

não tiveram acesso à escolarização na 

idade própria;” (PP da UNIFAL, 

2011, p. 37). 

A organização curricular se baseou 

em 3 eixos, organizados em 

Núcleos, que são: Núcleo de 

estudos básicos; Núcleo de 

aprofundamento e diversificação de 

estudos; e Núcleo de estudos 

integradores. 

O curso tem um total de 3.295 

horas, que são distribuídas em: 

2.795 horas de teoria e prática; 300 

horas de estágio; e 200 horas de 

atividades formativas. 

2- Universidade 

Federal Juiz de Fora 

Ao retratar o perfil do egresso, aborda 

que a sua formação será voltada para 

as áreas da docência, gestão 

educacional e investigação dos 

processos educativos. 

A organização é feita em formato de 

Núcleos, com as disciplinas 

organizadas em 4 eixos curriculares, 

que são: fundamentos; gestão 

educacional; saberes escolares; e 

transversal. 

O curso possui um total de 3.220 

horas, divididas em: 2.100 horas de 

disciplinas obrigatórias; 420 horas 

de disciplinas eletivas; 300 horas de 

disciplinas opcionais; 300 horas de 

estágios; e 100 horas de atividades 

complementares. 

3- Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

Será “um docente da educação infantil 

e dos anos iniciais apto, 

simultaneamente, a exercer a gestão e 

a praticar a pesquisa” (PP da UFMG, 

2007, p. 6), descartando a 

possibilidade de separação entre o 

bacharelado, voltado para as áreas de 

gestão e pesquisa, e a licenciatura, 

referente à base inicial do curso, ou 

seja, a Docência. 

Organizado em Núcleos, consiste 

em um primeiro de Formação 

Específica, nas áreas de docência, 

gestão e ciências da educação; um 

segundo de Formação 

Complementar (a partir do 7º 

período), dividido em: pré-

estabelecida e complementar; e um 

terceiro de formação livre. 

O curso possui um total de 3.210 

horas, distribuídas em: o primeiro 

núcleo com 2.790 horas distribuídas 

em: 1.860 horas de disciplinas 

obrigatórias nas áreas de docência, 

gestão e ciências da educação, 420 

destinadas aos estágios, 360 horas 

de disciplinas optativas e 210 às 

atividades teórico-práticas; o 

segundo núcleo, com um total de 

300 horas; e o terceiro núcleo 

distribuído em 120 horas. 

4- Universidade Formar um profissional de educação A matriz curricular organiza-se por Com um total de 3.200 horas, 
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Federal de Ouro 

Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para atuar no ensino e exercer as 

funções de:  

“magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos, mas também capaz de 

atuar na organização e gestão de 

sistemas, unidades e projetos 

educacionais e na produção e difusão 

do conhecimento, em diversas áreas 

da educação (PP da UFOP, 2008, p. 

14). 

meio de orientações e princípios 

norteadores, divididos em: I - 

Estudos básicos; II- 

Aprofundamento e diversificação; e 

III- Práticas Integradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divididas em: 2.800 horas de 

atividades formativas, organizadas 

com 2.580 horas de disciplinas 

teóricas e/ou práticas e 220 

atividades científico-culturais; 300 

horas de estágio supervisionado; e 

100 horas de atividades práticas de 

aprofundamento. 

 

 

 

 

 

 

5- Universidade 

Federal de São João 

del-Rey 

Propôs para formação dos seus 

professores o exercício das funções, 

“de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos” (PP da 

UFSJ, 2010, p. 3). 

Faz referência às competências e 

habilidades, descritas nas DCN:  

“b) compreensão do processo de 

construção do conhecimento no 

indivíduo inserido em seu contexto 

social e cultural; 

c) capacidade de identificar problemas 

socioculturais e educacionais 

propondo respostas criativas às 

questões da qualidade do ensino e de 

medidas que visem a superar a 

exclusão social; 

f) sensibilidade para atuar com jovens 

e adultos defasados em seu processo 

de escolarização” (PP da UFSJ, 2010, 

p. 4). 

Organiza-se por meio de 3 Núcleos 

Constituintes: Núcleos de estudos 

básicos; Núcleo de Aprofundamento 

e Diversificação de Estudos; e 

Núcleo de Estudos Integradores. 

Com um total de 3.568 horas, 

distribuídas em: 3.036 horas de 

disciplinas obrigatórias e eletivas; 

432 horas de estágio; e 100 horas de 

atividades acadêmico-científico-

cultural. 

6- Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

O campo de atuação proposto para o 

aluno egresso no curso de Pedagogia 

dessa Instituição, perpassa as áreas da 

docência, gestão educacional e 

produção e difusão de conhecimento 

do campo educacional. 

A organização curricular é 

composta por três Núcleos: Núcleo 

de Formação Específica, Núcleo de 

Formação Pedagógica, e Núcleo de 

Formação Acadêmico-Científico-

Cultural. 

O curso possui um total de 3.530 

horas, distribuídas em: 750 horas na 

1ª série, 750 horas na 2ª série, 770 

horas na 3ª série e 1.050 horas na 4ª 

série organizadas nos Núcleos de 

Formação Específica e Formação 

Pedagógica. Dentre estas horas são 

destinadas 570 horas para estágios; 

210 horas no Núcleo de Formação 

Acadêmico-Científico-Cultural, 

composto por 60 horas de 

disciplinas optativas e 150 horas de 

atividades complementares. 

Universidade Federal 

de Ituiutaba 

“Propõe-se, assim, a formação do 

pedagogo sustentado no tripé 

docência, gestão e pesquisa” (PP da 

UFU- Campus de Ituiutaba, 2007, p. 

35). O perfil do egresso institui-se: 

“III - fortalecer o desenvolvimento e 

as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como 

daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na 

idade própria; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e 

não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

X - demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, 

étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras”. (PP da UFU – 

Campus de Ituiutaba, 2007, p. 33-34). 

A organização curricular é 

comporta por 3 ciclos de discussão, 

que se articulam considerando as 

seguintes temáticas: Ciclo 1 – os 

sujeitos como fazedores de história; 

Ciclo 2 – multiculturalismo e o 

respeito pelo diverso; e Ciclo 3 – 

tempos e espaços dialógicos em 

construção.  

Esses ciclos compõem a estrutura 

do currículo proposto, dividindo em 

três núcleos: Formação Específica; 

Formação Pedagógica; e Formação 

Acadêmico-Científico-Cultural. 

O curso possui carga horária total 

de 3.350 horas, divididas em: 1.260 

horas para o Núcleo de Formação 

Específica composto por disciplinas 

obrigatórias; 1.830 horas para o 

Núcleo de Formação Pedagógica, 

com 1.080 horas de disciplinas 

obrigatórias e 120 horas de 

disciplinas obrigatórias optativas, 

225 horas de PIPE - Projeto 

Integrado de Prática Educativa , 405 

horas de estágios, e 60 horas de 

TCC; e 200 horas para o Núcleo de 

Formação Acadêmico-Científico-

Cultural, com 60 horas destinadas 

para o “Círculo de Cultura”. 

 

7-Universidade 

Federal de Viçosa 

“Formação inicial para o exercício da 

docência na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

com ênfase em Pesquisa e gestão” (PP 

da UFV, 2008, p. 3). 

A estrutura organizacional é feita 

com três núcleos norteadores, mais 

um tópico de prática de formação 

acadêmica. 

O curso possui um total de 3.345 

horas, divididas em: 2.220 horas de 

disciplinas obrigatórias e optativas; 

300 horas de trabalho de conclusão 

de curso; 480 horas de estágios 
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Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

As informações identificadas a respeito do que é proposto para o perfil do aluno 

nas DCN e nos documentos das Universidades levam à constatação de que, segundo as 

Diretrizes, o foco da formação deve ser voltado para a docência, dando destaque 

também à gestão e à pesquisa, como é mencionado no parágrafo único do Art. 4º. Além 

disso, são mencionados os Incisos III, IV e X do Art. 5º, que fazem referência à 

formação do educador voltada para a modalidade da EJA. 

O levantamento do conteúdo dos projetos pedagógicos permitiu observar que a 

UFJF, a UFMG, a UFOP e a UFV fazem referência apenas ao parágrafo único do Art. 

4º, ao retratarem o perfil do aluno egresso. Já a UNIFAL menciona o parágrafo único e 

faz uma breve descrição do inciso III do Art. 5º. A UFSJ também menciona o parágrafo 

único e descreve algumas competências e habilidades que fazem referência aos Incisos 

III, IV e X. Já a UFU de Ituiutaba e a UFVJM mencionam o parágrafo único, como 

também citam os incisos III, IV e X do Art. 5º, que retomam algumas características 

descritas nas Diretrizes e que se referem à modalidade da EJA. 

supervisionados; 105 horas de 

atividades complementares; e 240 

horas de práticas de formação 

acadêmica. 

8- Universidade 

Federal dos Vales do 

Jequitinhonha 

e Mucuri 

“O curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

viabilizará a formação de profissionais 

da educação capazes de exercer a 

docência e a gestão educacional” (PP 

da UFVJM, 2012, p. 5). 

“O perfil do graduado em Pedagogia 

exige capacidade e domínio de 

conteúdos básicos, específicos, 

produzidos por diversas áreas do 

conhecimento, necessários à formação 

do profissional da educação. O 

conjunto de elementos fundamentais 

ao perfil do profissional da educação 

ou, no caso, o egresso do Curso de 

Pedagogia é traduzido nas seguintes 

competências (...): 

(...) c) Fortalecer o desenvolvimento e 

as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como 

daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na 

idade própria; 

d) Trabalhar, em espaços escolares e 

não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

j) Demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, 

étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, entre outras 

[...]” (PP da UFVJM, 2012, p. 12-13). 

 

A organização curricular do curso 

dessa Instituição se baseia em uma 

primeira formação, o Bacharelado 

em Humanidades (BH), dividido em 

unidades curriculares dos Eixos: de 

Formação de Base e Complementar; 

de Formação Interdisciplinar; e 

Área de Concentração. Logo após, o 

aluno opta pela Licenciatura em 

Pedagogia, e essa formação será 

organizada em unidades 

curriculares: prática, estágios, 

atividades acadêmico-científico-

cultural (AACC) e trabalho de 

conclusão de curso (TCC). 

 

O curso possui um total de 3.815 

horas, divididas em: 1875 horas no 

Bacharelado em Humanidades, com 

675 horas no Eixo de Formação de 

Base e Complementar, 450 horas no 

Eixo de Formação Interdisciplinar e 

750 horas na Área de Concentração; 

1940 horas na Licenciatura em 

Pedagogia, que são divididas em 2 

anos (4 semestres) organizadas em: 

1.200 horas no Eixo de Formação 

Pedagógica, 740 horas no Eixo de 

Articulação, que engloba 240 horas 

de práticas de formação, 300 horas 

de estágio, 100 horas de atividades 

acadêmico-científico-cultural, e 100 

horas de trabalho de conclusão de 

curso.  
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Quanto à organização curricular, as DCN fazem referência a esse aspecto no Art. 

6º, em que define a organização dos cursos em três núcleos: Estudos Básicos, 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos, e Estudos Integradores. Dentre os PP das 

Universidades, os documentos da UNIFAL, da UFOP e da UFSJ mencionam que a 

organização do seu curso tem como base os três núcleos descritos nas DCN. Já a UFV 

também utiliza este mesmo critério, mas acrescenta um tópico de formação acadêmica 

ao seu currículo. 

Também a UFJF, a UFMG, a UFU de Uberlândia e a UFU de Ituiutaba têm seus 

currículos organizados com base nos três núcleos, porém, com algumas especificidades: 

a UFJF, por exemplo, acrescenta que suas disciplinas são organizadas em quatro eixos 

curriculares (fundamentos; gestão educacional; saberes escolares; e transversal); a 

UFMG nomeia seus núcleos de forma diferente (formação específica, formação 

complementar e formação livre); a UFU de Uberlândia e a UFU de Ituiutaba também 

nomeiam seus núcleos de forma diferente (formação específica, formação pedagógica, e 

formação acadêmico-científico e cultural), mas a UFU de Uberlândia acrescenta ainda 

três ciclos de discussão que fundamentam a estrutura de cada um dos núcleos. 

Com relação às informações encontradas quanto à carga horária proposta pelas 

Diretrizes e as que são adotadas pelas Universidades, as DCN propõem uma carga 

horária mínima de 3.200 horas, que devem ser distribuídas em 2.800 de atividades 

formativas, 300 horas de estágios e 100 horas de atividades teórico-práticas. A primeira 

constatação feita é que todas as universidades estão com a sua carga horária dentro do 

número delimitado pelas diretrizes, sendo que a que possui menor carga horária é a 

UFOP (3.200 horas) e a que possui a maior carga horária é a UFVJM (3.815 horas). 

Percebeu-se que a UNIFAL, a UFJF, a UFOP, a UFSJ e a UFV têm seus 

critérios para a organização da carga horária seguindo o que é proposto nas DCN, que 

são: as atividades formativas, estágios e atividades teórico-práticas. Apenas a UNIFAL 

não corresponde à carga horária delimitada para as atividades formativas, que segundo 

as diretrizes, devem ser de 2.800 horas e a instituição possui 2.795 horas. Em relação à 

carga horária destinada aos estágios (300 horas), percebeu-se que todas as cinco 

universidades mencionadas acima respeitam o que é proposto, sendo que a UFV, dentre 

essas, é a que possui maior carga horária, de 480 horas. Quanto às 100 horas que devem 

ser distribuídas para as atividades teórico-práticas, todas as cinco instituições respeitam 

a carga horária proposta. A UNIFAL destaca-se por apresentar a maior carga horária 

destinada a esse fim, que é de 200 horas. 
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Em relação às demais instituições, a UFMG, a UFU de Uberlândia, UFU de 

Ituiutaba, e a UFVJM, apesar de apresentarem organizações curriculares distintas das 

outras cinco mencionadas acima, a carga horária atende ao que é estipulado pelas DCN 

para os estágios e atividades teórico-práticas. Observou-se que a UFVJM organizou seu 

currículo com a carga horária exatamente como é proposto pelas DCN. Já a UFU de 

Uberlândia se destacou por distribuir 570 horas para estágios, destinando também para 

as atividades teórico-práticas uma carga horária elevada (210 horas), o que se verifica 

também na UFMG. Vale destacar que as atividades formativas e a sua carga horária são 

distribuídas de forma diferenciada em cada uma das quatro instituições mencionadas 

acima quando comparado ao que é proposto pelas DCN. Assim, a UFMG possui 2.640 

horas que são organizadas para essas atividades; a UFU de Uberlândia possui 2.690 

horas; a UFU de Ituiutaba possui 2.685 horas; e a UFVJM possui 1.875 horas para o 

Bacharelado em Humanidades, além das 1.540 horas organizadas para a Licenciatura 

em Pedagogia. 

 

  

4.2 A formação oferecida para os futuros educadores da EJA segundo os 

Projetos Pedagógicos das IFES  

 

 

Nesta seção, dando prosseguimento à análise dos conteúdos dos projetos 

pedagógicos das oito Universidades/nove Instituições em estudo, procuro identificar nos 

documentos dessas instituições informações a respeito do que é oferecido nos cursos 

presenciais de Pedagogia para a formação dos futuros educadores que estejam voltadas 

para a modalidade da EJA, que é a temática de estudo deste trabalho. As informações 

encontradas estão organizadas no Quadro 5, a seguir,  e fazem referência a disciplinas 

teóricas e/ou práticas voltadas para a EJA, organizadas pela carga horária, período em 

que são oferecidas, e se são obrigatórias ou eletivas para a conclusão do curso. Além 

disso, inclui dados obtidos na tentativa de identificar, nas instituições em estudo, o 

registro de Núcleos/Grupos de Pesquisa e/ou Projetos/Programas de extensão que sejam 

voltados para a temática da EJA. 
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QUADRO 5: A formação oferecida para os futuros educadores da EJA  

nos cursos presenciais  

Nomes das IFES     
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1- Universidade 

Federal de 
Alfenas 

Educação de Jovens 

e Adultos: 

Fundamentos e 
Metodologias I 

 

Sim 

60h 

 

Não 

 

- 

 

60h 

 

5º período 

 

Obrigatória 

  

 Educação de Jovens 

e Adultos: 
Fundamentos e 

Metodologias II 

 

Sim 
60h 

 

Não 

 

- 

 

60h 

 

6º período 

 

Obrigatória 

  

 Prática de Ensino e 
Orientação de 

Estágio IV 

 
- 

 
Sim 

30h 

 
Sim 

75 h 

 
105h 

 
8º período 

 

 
Obrigatória 

  

 

2- Universidade 
Federal Juiz de 

Fora 

 

Fundamentos 

teóricos e 
metodológicos em 

EJA I 

 

Sim 
60h 

 

Não 

 

- 

 

60h 

 

6º período 

 

Obrigatória 

  

 

 Fundamentos 
teóricos e 

metodológicos em 
EJA II 

 
Sim 

60h 

 
Não 

 
- 

 
60h 

 
Sem 

definição 
de qual 

período 

 
Eletiva 

  

 Prática com Estágio 

Supervisionado em 
EJA I 

 

Não 

 

Sim 
60h 

 

- 

 

60h 

 

Sem 
definição 

de qual 

período 
 

 

Obrigatória 

  

 

3- Universidade 
Federal de Minas 

Gerais 

 

Organização da 

educação de jovens 
e adultos 

 

Sim 
60h 

 

Não 

 

- 

 

60h 

 

9º período 

 

Obrigatória 

 

Sim 

 

 Metodologia da 
Alfabetização de 

jovens e adultos 

 
Sim 

60h 

 
Não 

 
- 

 
60h 

 
9º período 

 
Obrigatória 

  

 Prática em educação 
de Jovens e Adultos 

 
Sim 

60h 

 
Não 

 
- 

 
60h 

 
7º período 

 
Obrigatória 

  

 

4- Universidade 

Federal de Ouro 

Preto 
 

Educação de jovens 

e adultos 

 

Sim 

30h 

 

Não 

 

- 

 

30h 

 

 

5º período 

 

Obrigatória 

  

Sim 

 Educação de jovens 

e adultos nos anos 
iniciais 

 

Sim 
60h 

 

Não 

 

 
- 

 

60h 

 

Sem 
definição 

de qual 

período 
 

 

Eletiva 
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Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

Com base no estudo feito, notou-se que, das nove instituições, a UNIFAL, a 

UFJF, e a UFMG oferecem, cada umas delas, três disciplinas que são voltadas para a 

EJA. Dentre estas, na UNIFAL e na UFJF, uma consiste no estágio e, na UFMG, em 

uma disciplina prática, que são todas obrigatórias para a conclusão do curso. Destaca-se 

que apenas na UNIFAL e UFJF há oferta do estágio obrigatório em EJA. 

Já a UFOP, a UFV e a UFVJM dispõem em sua grade curricular, de duas 

disciplinas voltadas para a temática, sendo que as da UFOP e da UFV consistem em 

uma disciplina obrigatória e outra eletiva, enquanto aquelas oferecidas na UFVJM são 

ambas disciplinas obrigatórias. A UFSJ, a UFU de Uberlândia e a UFU de Ituiutaba 

oferecem, cada uma, apenas uma disciplina que aborda a temática e esta é obrigatória 

para a conclusão do curso. 

Analisando a carga horária das disciplinas oferecidas, estas dispõem em sua 

maioria, de mais de 60 horas. Apenas na UFOP é oferecida uma disciplina com 30 

horas, obrigatória para a conclusão do curso, a qual, dentre aquelas que fazem parte da 

análise, é a que possui menor carga horária. A instituição que oferece a disciplina com 

 
5- Universidade 

Federal de São 

João del-Rey 
 

Educação de jovens 
e adultos 

 
Sim 

72h 

 
Não 

 
- 

 
72h 

 
5º período 

 
Obrigatória 

  

 

6- Universidade 
Federal de 

Uberlândia  

 

Educação de jovens 

e adultos 

 

Sim 
90h 

 

Não 

 

- 

 

90h 

 

4ª série 
(Ano) 

 

Obrigatória 

  

 
Universidade 

Federal de  de 
Ituiutaba 

 

Educação de jovens 
e adultos 

 
Sim 

60h 

 
Não 

 
- 

 
60h 

 
7º período 

(diurno); 9º 
período 

(noturno) 

 
Obrigatória 

  

 

7- Universidade 
Federal de Viçosa 

 

Fundamentos da 

educação de jovens 
e adultos 

 

Sim 
60h 

 

Não 

 

- 

 

60h 

 

6º período 

 

Obrigatória 

 

Sim 

 

 Educação de jovens 
e adultos 

 
Sim 

60h 

 
Não 

 
- 

 
60h 

 
Como pré-

requisito a 

disciplina 
de 

Fundament

os 
 

 
Eletiva 

  

 

8- Universidade 

Federal dos Vales 
do Jequitinhonha 

e Mucuri 

 

Psicologia do 

desenvolvimento do 

adulto 

 

Sim 

75h 

 

Não 

 

 

- 

 

75h 

 

Sem 

definição 
de qual 

período 

 

Obrigatória 

  

 Educação de jovens 

e adultos 

 

Sim 

60h 

 

Sim 

15h 
 

 

- 

 

75h 

 

4º período 

 

Obrigatória 
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maior carga horária é a UFU de Uberlândia, com 90 horas, mas vale lembrar que nessa 

Instituição o regime é anual. Já dentre as Instituições com regime semestral, destacam-

se as duas disciplinas oferecidas pelas UFVJM, que são ambas de 75 horas. Além das 

disciplinas obrigatórias e eletivas consideradas teóricas, há, dentre as práticas, o estágio, 

que é obrigatório, com duração de 105 horas na matriz da UNIFAL. 

Outro aspecto a ser apontado é que as disciplinas relacionadas à EJA são 

oferecidas a partir do 5º período dos cursos presenciais, destacando que, na UFVJM, 

que possui regime semestral, ocorre a oferta no 4º período. Neste caso, vale destacar 

que o aluno do curso nessa instituição já está em processo de formação específica, pois, 

essa disciplina faz parte do curso de licenciatura em Pedagogia, ou seja, o aluno, após 

dois anos do curso de Bacharelado em Humanidades, já cursou uma carga horária 

significativa do curso, antes de fazer a disciplina de EJA. Além disso, há o exemplo da 

UFU de Uberlândia, como dito anteriormente, que possui regime anual, na qual a 

disciplina é oferecida na 4ª série, e cursada já nos últimos meses do curso. Constata-se 

que tanto a UFVJM como a UFU de Uberlândia possuem suas especificidades na 

organização curricular e carga horária dos seus cursos, mas, como as demais instituições 

em estudo, oferecem a(s) disciplina(s) sobre a EJA no final do curso. 

Quanto às informações a respeito do que é oferecido pelas Instituições em 

termos de Núcleos/Grupos de Pesquisa e/ou Projetos/Programas de extensão em EJA, 

vale ressaltar que foi difícil encontrá-las, pois, em sua maioria, não estavam 

disponibilizadas nos projetos pedagógicos, matrizes curriculares e sites das Instituições 

em estudo. Uma vez que não foi possível acessar dados mais amplos das nove 

Instituições, as informações que serão apresentadas não estão completas. Assim, o que 

pôde ser localizado nesses documentos diz respeito à presença, na UFV do Núcleo de 

Extensão em EJA, o NEAD, e na UFMG, o Núcleo de Pesquisa em EJA, o NEJA. Já a 

UFOP possui um Programa de Extensão em EJA, o PEJA, e o Programa da Capes, 

PIBID – EJA. 
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5 OS ALUNOS DOS CURSOS PRESENCIAIS DE PEDAGOGIA QUE TÊM 

INTERESSE PELA EJA 

 

Após a aplicação dos questionários nas oito instituições que aceitaram participar 

da pesquisa, procedi a uma análise minuciosa dos dados encontrados, os quais serão 

apresentados neste capítulo. Esses dados estão organizados em duas seções e expostos 

de forma a respeitar os procedimentos metodológicos definidos para este trabalho. Na 

primeira seção, serão apresentados os dados considerados quantitativos e que definem o 

perfil do grupo que respondeu aos questionários. Os dados seguem organizados nos 

Gráficos 1, 2 e 3. 

Já na segunda seção, será feito um levantamento das questões que visam 

identificar elementos que permitam o conhecimento e a compreensão dos alunos 

participantes da pesquisa a respeito do curso de Pedagogia que frequentam. Mas, 

principalmente, os conhecimentos teórico e prático que compõem o processo de 

formação desses futuros educadores nesses cursos, que estejam relacionadas à 

modalidade da EJA. 

 

 

5.1 O perfil dos graduandos 

 

 

Com o intuito de caracterizar os alunos participantes desta pesquisa, utilizamos 

como referência o estudo de Gatti e Barreto (2009)
41

 para, assim, trazer dados e 

fundamentações teóricas de outros autores para a presente pesquisa. 

O primeiro dado a respeito da caracterização dos graduandos refere-se à questão 

de gênero. Como pode ser visto no Gráfico 1, é predominante  os alunos do sexo 

feminino. Dos 45 questionários respondidos, 87% eram de mulheres, e apenas 13% de 

homens. Destaca-se que apenas na UFVJM foi predominante o sexo masculino, ou seja, 

de três questionários, dois foram respondidos por homens. 

                                                           
41

 Serão contemplados neste texto os dados encontrados pelas autoras que tiveram como base o 

questionário socioeconômico do Exame Nacional de Cursos (ENADE, 2005), que abrangeu 137.001 

sujeitos. E que teve como objetivos conhecer as características dos alunos das licenciaturas: quem são 

estes; quais suas expectativas; e também conhecimento a respeito da bagagem cultural, profissional, 

dentre outras. 
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Tal informação encontrada a respeito do gênero nesta pesquisa, também foi 

localizada por Gatti e Barreto (2009) e confirma a predominante “feminização da 

docência” nos cursos de licenciatura, havendo um total de 75,4% licenciandos que eram 

mulheres. Sobre tal dado, Gatti (2010) discorre que 

 

este não é fenômeno recente. Desde a criação das primeiras Escolas Normais, 

no final do século XIX, as mulheres começaram a ser recrutadas para o 

magistério das primeiras letras. A própria escolarização de nível médio da 

mulher se deu pela expansão dos cursos de formação para o magistério, 

permeados pela representação do ofício docente como prorrogação das 

atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina pela educação 

(GATTI, 2010, p. 1362-1363). 

 

GRÁFICO 1: Sexo dos alunos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Com relação à idade dos graduandos, predominam os sujeitos com a faixa etária 

entre os 18 e 24 anos, como pode ser visto no Gráfico 2. Dos 45 participantes, 38%, ou 

seja, menos da metade está nesta faixa etária que é considerada a ideal
42

, segundo Gatti 

(2010). E apenas 15% alunos estão na faixa etária acima de 40 anos de idade. 

Em sua pesquisa, Gatti e Barreto (2009) também encontraram que menos da 

metade do conjunto dos licenciandos que faziam parte da sua pesquisa, 46%, estavam 

na faixa etária ideal. E, segundo Gatti (2010), os alunos do curso de Pedagogia tendem a 

                                                           
42

 É possível, porém, fazer uma distinção entre os estudantes de Pedagogia e os alunos das demais 

licenciaturas: os primeiros tendem a ser mais velhos. Enquanto apenas 35% dos alunos de Pedagogia 

estão na faixa ideal de idade para o curso, essa proporção aumenta para os estudantes das demais 

licenciaturas, sendo que entre os alunos de Letras e da área de Humanas a proporção na faixa ideal está 

em torno de 45% e, para os da área de Ciências e Matemática, fica entre 51% e 65% (GATTI, 2010, p. 

1358). 



103 

 

 

ser mais velhos, sendo mais numerosos nas faixas etárias de 30 a 39 anos, ou acima de 

40 anos. Nesta pesquisa, os dados encontrados que remetem a essa afirmação da autora 

mostram que o número de graduandos referentes à primeira faixa etária é de 20% e, na 

segunda, de 15%. Trata-se, então, de um número relativamente alto, quando comparado 

aos dados da pesquisa apresentada por Gatti (2010). 

 

GRÁFICO 2: Idade dos alunos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Em relação ao estado civil, foi feito um comparativo com os resultados da 

pesquisa de Gutierres, et.al., do ano de 2012
43

, a respeito da mesma característica. Nos 

dois estudos, os alunos participantes são, na maioria, solteiros.  

Como pode ser visto no Gráfico 3, 47% dos graduandos dos 43
44

 que 

responderam ao questionário desta pesquisa são solteiros. Já segundo os dados da 

pesquisa de Gutierres, et. al., (2012), as características dos estudantes de Pedagogia da 

FURG, referente à situação civil, e ao número de filhos (este aspecto não é objeto de 

estudo nesta pesquisa), a maioria dos estudantes são solteiros (69,65%) e não têm filhos 

(65,51%). Para os autores, tal dado  

 

                                                           
43

 Este estudo apresenta resultados preliminares da pesquisa intitulada “O processo de implementação do 

curso de Pedagogia da FURG: a percepção dos docentes e discentes” e busca compreender o processo de 

implementação do Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia desta universidade, elaborado a 

partir da Resolução do CNE/CP nº. 1/2006 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Pedagogia. Os resultados correspondem ao perfil dos estudantes deste curso de Pedagogia. Para tanto, 

analisamos os dados obtidos junto aos alunos relacionados à faixa etária, ao gênero, estado civil e número 

de filhos” (GUTIERRES; et. al., 2012, p. 1). 
44

 Não considerando, assim, os dois alunos participantes da pesquisa, que não responderam a essa 

questão.  
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possibilita pensar que os relacionamentos sociais acompanham 

irrestritamente às expectativas da mulher na sociedade contemporânea: 

adiamento da nupcialidade e da maternidade com vistas na construção de 

uma carreira profissional para melhor qualificação no mundo do trabalho 

(GUTIERRES; et. al., 2012, p. 1-2). 

 

Assim, segundo a teoria proposta pelos autores, com relação à nupcialidade dos 

graduandos, e o perfil destes quanto ao estado civil, tende a ser de solteiros. Isso mostra 

que a visão e amadurecimento dos alunos estudantes do curso de Pedagogia, tende a 

investir em primeiro plano na carreira profissional, e em uma melhor qualificação no 

mercado de trabalho.  

 

GRÁFICO 3: Estado civil dos alunos participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

5.2 A formação oferecida pelos cursos presenciais de Pedagogia voltada para a 

EJA na visão dos alunos participantes 

 

 

Após a caracterização do perfil dos alunos participantes, buscamos a seguir 

captar a compreensão desses graduandos em relação ao curso de Pedagogia, o que será 

feito especificamente com base no conhecimento por eles revelado sobre a teoria e a 

prática que fazem parte do processo de formação desses futuros educadores no curso, 

que estejam relacionadas à modalidade da EJA. 

33%

47%

2%
5%

9% 4%

3- ESTADO CIVIL

CASADO (A)

SOLTEIRO (A)

DIVORCIADO (A)

VIÚVO (A)

UNIÃO ESTÁVEL

NÃO RESPONDEU
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A análise está constituída pelo estudo das respostas dadas pelos graduandos a 

respeito das disciplinas oferecidas e das ações praticadas no curso de Pedagogia, que 

sejam voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, ou seja, do conhecimento dos 

graduandos sobre o funcionamento e possibilidades disponibilizadas pelo curso na 

formação para essa modalidade.  

 

 

As disciplinas voltadas para a EJA nas instituições 

 

 

Nas respostas analisadas, todos os graduandos confirmaram existir disciplinas 

específicas nos cursos de Pedagogia voltadas para a EJA. Pôde-se notar que a maioria 

dos graduandos citou as disciplinas existentes, sendo que alguns mencionaram os 

nomes, ou códigos, ou até mesmo se eram disciplinas obrigatórias ou optativas. Assim, 

foi possível perceber que, de certa forma, possuem conhecimento sobre o assunto. 

Dentre os 45 alunos, apenas um que respondeu ao questionário relatou não ter feito 

ainda nenhuma disciplina voltada à EJA, pois está cumprindo a grade curricular do seu 

curso fora da ordem proposta. Porém, declarou ter muito interesse pela temática, e por 

isso quis participar da pesquisa, respondendo ao questionário. 

Quando questionado aos graduandos se nos cursos de Pedagogia há outras 

disciplinas na grade curricular que abordam a temática, poucos responderam 

afirmativamente, e esses citaram algumas disciplinas como Legislação da Educação 

Básica, Políticas Públicas, Sociologia da Educação, Gestão Educacional, Letramento e 

Alfabetização, Processos Educativos nas Ações Coletivas, e Escola e Diversidade: 

interfaces políticas e sociais. As respostas indicaram que a maioria dos alunos 

participantes da pesquisa não têm conhecimento, pois relataram não ter disciplinas que 

abordavam a temática, além das que são específicas da área. Os alunos da UFOP, da 

UFU de Uberlândia e da UFU de Ituiutaba foram os que responderam não ter nenhuma 

disciplina no curso de Pedagogia que inclua a temática da EJA em outras disciplinas. 

Tal dado se torna importante de ser relatado, pois, se é de conhecimento de 

alguns alunos da Instituição a existência de outras disciplinas no curso de Pedagogia 

que abordam a temática da EJA, como outros da mesma Instituição não descreveram tal 

fato? As possibilidades pensadas sobre tal incoerência são de que, talvez, alguns desses 

alunos que não mencionaram as disciplinas não tenham cursado estas mencionadas no 
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parágrafo, por serem eletivas, ou por talvez não estarem seguindo a matriz curricular 

proposta pelo curso de forma linear. Ou estas disciplinas foram ministradas por outros 

professores, que seguiram um conteúdo programático diferente. 

 

 

As ações voltadas para a EJA nas Instituições 

 

 

Quando questionados se haviam ações na Instituição que fossem voltadas para a 

EJA, uma parte significativa dos graduandos respondeu que sim, totalizando 28 alunos. 

Essa afirmativa foi predominante em seis instituições e apenas nas respostas dos alunos 

da UFU de Ituiutaba e da UFVJM foi relatado pelos graduandos que não existiam ações 

voltadas para a EJA nas Instituições em que estudam. 

Dentre as ações citadas pelos graduandos, estão o NEAD, Grupos de Estudo, 

Seminários sobre o tema, PROEF, Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão, 

Monitorias, foi citada ainda uma sala chamada “Sala Paulo Freire” e um Projeto 

“Universidade para a Terceira Idade”. Destaca-se que apenas os graduandos que 

estudam na UFOP não citaram ações existentes em sua Instituição
45

.  

Apesar de muitos alunos terem afirmado existirem ações voltadas para a EJA, 

não sabiam exemplificar quais eram. Tal fato nos leva a questionar se ocorre uma falha 

ou uma falta de acesso dos graduandos às informações a respeito das próprias 

possibilidades que o curso de Pedagogia oferece para a formação de seus alunos, o que, 

acredito, deveria ser facilitado pela própria instituição. Essa afirmação é feita com base 

no número consideravelmente baixo de graduandos que responderam sim à pergunta, 

quando comparada à negação. 

 

 

A participação dos alunos nas ações  

 

 

                                                           
45

 Sabe-se por meio do site Institucional, que à UFOP possui o PEJA – Programa de Educação de Jovens 

e Adultos, o Fórum EJA da Região dos Inconfidentes, o PIBID-EJA, e o GPJAI - Grupo de Estudos e 

Pesquisa de Jovens, Adultos e Idosos. 
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Outro dado encontrado é que, dos 45 alunos que responderam aos questionários 

e dentre os que afirmam existirem ações voltadas para a EJA na Instituição que 

estudam, apenas 22,2% já participaram dessas ações. Dentre as oito Instituições que 

possuem seus alunos representados nesta pesquisa, quatro não foram citadas como 

aquelas que apresentam ações voltadas para a temática da EJA, sendo elas: a UFMG, a 

UFOP, a UFSJ e a UFVJM. Essa informação descrita anteriormente é relevante, pois, se 

uma das condições para que o graduando participasse da pesquisa era o interesse pela 

temática, como um número tão pequeno de graduandos já se envolveu com ações 

voltadas para a EJA? Ao pensar em possíveis justificativas para esse dado, reafirmo as 

constatações feitas acima, a respeito da possibilidade de ocorrerem poucas 

oportunidades de ações sobre as temáticas nas instituições em estudo, ou talvez a falta 

de divulgação e/ou acesso dos alunos às ações que são existentes. Mas, vale destacar 

que, em consulta aos projetos pedagógicos dessas instituições não citadas pelos alunos e 

pelos sites das mesmas, sabe-se que elas possuem Núcleos de Estudos, Pesquisas e 

participam dos Fóruns de EJA. 

Já os dez graduandos que participaram de ações citaram que estas se deram em 

cursinho popular, trabalhos acadêmicos, estágios, ministrando aulas, organizando 

encontros de EJA, participando e elaborando oficinas de TANGRAN
46

 e no PIBID
47

. 

Apenas um graduando não mencionou de qual ação participou. Segundo esses 

graduandos, as participações nas ações ocorreram de diversas formas: houve o 

graduando que em um primeiro momento, participou da ação como educando e, logo 

após adquirir certa formação, se tornou coordenador pedagógico da ação; ocorreu a 

participação do graduando em pesquisa, com as fases da observação e entrevista; na 

realização e organização de eventos sobre o tema; na escrita de um projeto que envolveu 

na sua prática a aplicação de atividades em turmas de EJA. 

                                                           
46

 “O Tangram é um jogo milenar, de origem chinesa, composto por sete peças: cinco triângulos – sendo 

dois grandes, um médio e dois pequenos – e duas figuras geométricas: um quadrado e um paralelogramo, 

ambos com área equivalente aos dois triângulos pequenos ou ao médio. É um passatempo do tipo quebra-

cabeça, cujo desafio consiste em organizar, sem sobrepor umas às outras, todas as sete peças de modo 

correspondente a uma figura que serve como modelo ou referência” (MACEDO, et. al., 2015, p. 14). 
47

 O “Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem sido uma aposta do governo federal para 

promover uma mudança de cultura da formação de professores no Brasil por envolver ações em prol da 

valorização e do reconhecimento das licenciaturas para o estabelecimento de um novo status para os 

cursos de formação e como política de incentivo à profissão de magistério. O programa tem por objetivo 

estimular a docência pelo fomento de ações a serem desenvolvidas nas escolas públicas da educação 

básica por alunos das licenciaturas em conjunto com os professores dessas instituições e os docentes das 

universidades” (PAREDES; GUIMARÃES, 2012, p. 266). 
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Com o envolvimento nessas ações, que ocorreram de forma bem diversificada, 

as contribuições relatadas pelos graduandos, ao participarem delas, foram muitas. 

Aquelas consideradas mais específicas para a temática da EJA são centrais na 

contribuição para o conhecimento sobre o assunto, criando outra perspectiva de ensino e 

aprendizagem; aperfeiçoando a questão do ouvir, do sentir e do ver a forma como os 

sujeitos jovens e adultos percebem a educação e o mundo; adquirir uma formação para o 

futuro educador que tenha mais significado, acrescentando para ela a observação da 

práxis de sala de aula. Além dessas, pensando numa formação mais geral do educador, 

foi citado pelos sujeitos que a participação ajudou no diálogo com um grupo 

heterogêneo, que aprendeu a planejar reuniões com grupo de metas. E, por fim, um dos 

graduandos citou que: “a EJA tem, como melhor, ajudar aqueles sujeitos a realizar seus 

objetivos”. Ou seja, a maior gratificação é poder ajudar aqueles sujeitos, que são o 

público da EJA, a encontrar os meios pelos quais eles possam crescer e alcançar seus 

objetivos pessoais e profissionais. 
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6 OS “SIGNIFICADOS” DA EJA NA VISÃO DOS GRADUANDOS 

PARTICIPANTES 

 

 

Este capítulo é dedicado à segunda parte da análise dos questionários 

respondidos, a qual pretendeu captar a percepção dos graduandos, mais precisamente a 

visão destes, sobre as contribuições das disciplinas da EJA para a sua formação; se eles 

consideram importante uma formação específica para o professor que irá atuar nessa 

modalidade; e, por fim, se esses alunos participantes da pesquisa gostariam de trabalhar 

com a EJA após a conclusão do curso de Pedagogia. 

Para a análise proposta acima, utilizando de uma abordagem qualitativa, 

mobilizo a Análise de Conteúdo, defendida por Laurence Bardin (2011), que a define 

como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2011, p. 

44). Mais, precisamente a análise de conteúdo proposta pela autora tem como 

finalidade, seja ela implícita ou explícita, fazer “a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre 

a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 2011, p. 44). 

Assim, os dados e reflexões sobre estes foram organizados seguindo as 

orientações propostas por Bardin (2011), com o intuito de fundamentar e orientar a 

análise das mensagens encontradas nos questionários respondidos pelos graduandos. A 

seguir, serão apresentados cada uma das categorias definidas, os indicadores 

identificados que sustentam essas categorias e, com base nestas, as falas
48

 dos 

graduandos que representam o conjunto de sentidos que emergem das narrativas 

construídas.  Em cada sessão trago reflexões baseadas em estudiosos que compõem o 

referencial teórico deste trabalho, e que fundamentam as afirmativas feitas pelos alunos 

participantes da pesquisa. 

 

 

                                                           
48

 Os trechos dos questionários serão reproduzidos exatamente como foram escritos pelos alunos. 
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6.1 Contribuições das disciplinas 

 

 

Considero importante falar sobre a visão dos alunos participantes a respeito da 

organização e da(s) proposta(s) da(s) disciplinas que eles estão cursando, sejam os 

pontos positivos e/ou negativos, e em que eles consideram que estas podem e devem ser 

aprimoradas para a busca de uma educação igualitária e de qualidade. O intuito dessa 

parte do questionário era que os graduandos apontassem o contato que estes têm em sua 

graduação com a teoria e com a prática, a serem utilizadas no dia a dia das turmas de 

EJA, identificando assim, dentre o que foi aprendido, o que é importante, em que 

contribuiu, e como poderia ser aperfeiçoado. O detalhamento desses aspectos poderá 

contribuir para a realização das mudanças necessárias para aprimorar a formação desse 

futuro profissional no que diz respeito à temática. 

O primeiro indicador, definido com base nas falas dos graduandos, para apontar 

as contribuições que a(s) disciplina(s) de EJA trouxe(ram) para a sua formação, foi a de 

propiciar conhecimento a respeito da Educação de Jovens e Adultos. Estas falas 

englobam desde o conhecimento da história; das dificuldades que a modalidade passou 

e ainda enfrenta na atualidade; a forma como a EJA se instalou em nosso país; como 

ocorreu o processo de criação e adaptação dessa modalidade, e o seu público diante da 

realidade da educação brasileira. Esse conhecimento a respeito da EJA, mencionado 

acima, é ilustrado por dois graduandos, que afirmam: 

 

A disciplina contribui no sentido de conhecer o percurso histórico da 

Educação de Jovens e Adultos, as lutas, movimentos [...] (Aluno da UFU-I). 

 

Conhecer a legislação da EJA, ler sobre a importância da EJA ao longo da 

história e nos dias atuais, os principais problemas da EJA na atualidade 

(Aluno da UFU-I). 
 

Além das contribuições acima, houve relatos de graduandos que afirmaram ter 

tido, nessa experiência de fazer a(s) disciplina(s) de EJA, o contato com autores que 

contribuíram para descrever a realidade e os desafios que essa modalidade enfrenta. 

Afora esse contato, um graduando disse ter despertado uma visão diferente sobre o que 

é educação popular, aprendendo, assim, um pouco mais sobre essa realidade, que está 

atrelada ao histórico de lutas e conquistas da EJA. 
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Outra questão apontada pelos graduandos foi que o estudo mais aprofundado que 

a disciplina (ou as disciplinas) mostrou como é a situação da EJA diante do governo, 

como essa sofre com a falta de atenção, e que, como consequência dessa situação, não 

se implementam políticas públicas consistentes para a melhoria do ensino na 

modalidade. Sobre essa afirmativa, apresentamos o seguinte relato, que diz ser a EJA 

uma  

 

modalidade que não tem, ainda muito empenho dos governantes em investir e 

por isso, todo interesse na área é muito bem vindo (Aluno da UFJF).  

 

Além dos vários conhecimentos mencionados acima, que remetem às 

contribuições da(s) disciplina(s), foi relatado pelos graduandos que ter cursado essas 

disciplinas despertou o respeito necessário e a devida valorização da EJA e suas 

peculiaridades. O ponto principal apontado pelos graduandos é que eles puderam 

compreender a importância das diferenças quanto à metodologia e didática que a EJA 

possui, diferentemente dos demais segmentos.  Isso ocorreu, talvez, pelo fato de que o 

ensino oferecido é destinado a um público específico, que possui características e 

necessidades diferenciadas no processo de ensino e aprendizagem, e que por razões 

diversas, não puderam estudar ou continuar seus estudos. Tais constatações podem ser 

encontradas nas falas dos alunos, os quais afirmam que puderam notar: 

 

a importância da modalidade para as pessoas que não conseguiram concluir 

os estudos no tempo estimado (Aluno da UFV). 

 

A importância da educação na vida das pessoas, inclusive as que por motivos 

econômicos e familiares não tiveram a chance de estudar e agora querem 

retornar seus estudos (Aluno da UFSJ). 

 

Já outro indicador encontrado nas falas dos graduandos, quando estes relataram 

as contribuições da(s) disciplina(s), foi o de conhecer quem são os alunos da EJA. E 

quando mencionada essa questão, os graduandos falam sobre a necessidade de conhecer 

a situação do aluno da EJA, que se caracteriza como um indivíduo excluído, que 

trabalha e tenta melhorar sua vida buscando os estudos. O graduandos descreve que 

conhecer essa situação, o 

  

fez enxergar o aluno da EJA de forma diferente como um sujeito que sofreu a 

“exclusão” do sistema escolar e me fez ter um olhar crítico em relação ao 

sistema escolar (Aluno da UFV). 
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Ao conhecer quem são os alunos da EJA, outra questão é identificada: a 

peculiaridade desses sujeitos quanto ao modo de adquirir conhecimento. Por isso, as 

aulas precisam ser planejadas de forma que atendam às características de aprendizagem 

dos alunos que frequentam essa modalidade. Destacamos que a educação voltada para 

as necessidades do público da EJA é um direito deste, e deve ser garantida considerando 

a cultura e a história de seus protagonistas. Assim, deve-se lançar 

 

um olhar voltado para o reconhecimento do direito do jovem e adulto voltar a 

estudar, considerando a sua cultura e história (Aluno da UFJF). 

 

A afirmação feita pelo graduando da UFJF está presente na fala de Ferreira 

(2008, p. 9), quando esta diz que os sujeitos da EJA, em sua maioria, “são pessoas de 

classe trabalhadora, vivendo grande parte delas de subemprego ou desempregados. 

Procuram a escola com a aspiração de galgar melhores possibilidades de emprego, 

sendo a EJA uma oportunidade para isso”. 

Outro indicador encontrado nas falas dos graduandos refere-se ao conhecimento 

e/ou reconhecimento das especificidades que o ensino na EJA necessita. Essas são 

várias, e dentre elas é proposto que esse ensino deve propiciar o diálogo entre educador 

e educando. Logo, a aprendizagem é dialógica, de tal modo que 

 

o aluno da EJA chega a escola com diversos conhecimentos do senso comum 

que podem e devem ser aproveitados, de modo a favorecer a aprendizagem 

escolar (Aluno da UFU-U). 

 

Isso, pode ser confirmada na fala de Nóvoa (1995, p. 26) que reforça essa ideia, 

dizendo que “a troca de experiência e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente o 

papel de formador e de formando”.  

Outra especificidade encontrada na fala do graduando, diz respeito à importância 

de valorizar o saber dos alunos e as suas experiências, para a construção do processo de 

ensino e aprendizagem que será adotado na sala de aula da EJA. O graduando reconhece 

que é necessário 

  

trabalhar de uma maneira diferenciada, elevando a autonomia do aluno, 

interação, sua vida antes da escola, seus sonhos, princípios e cultura. Cada 

aluno tem seu tempo de aprendizado, o conteúdo deve ser preparado e 

pensado focando no desenvolvimento e aprendizado do aluno (Aluno da 

UFU-I). 
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Tal afirmativa encontra respaldo na fala de Ferreira (2008), ao destacar o quão 

importante é considerar, em qualquer fase da vida escolar do sujeito, os conhecimentos 

prévios dos alunos: 

 

[...] em relação aos jovens e adultos, é primordial partir dos conceitos 

decorrentes de suas vivências, suas interações sociais e sua experiência 

pessoal. Como detém conhecimentos amplos e diversificados podem 

enriquecer a abordagem escolar, formulando questionamentos, confrontando 

possibilidades e propondo alternativas a serem consideradas (FERREIRA, 

2008, p. 11). 

 

 Ao retratar as especificidades que auxiliem no ensino na EJA, outro indicador 

encontrado nas falas dos graduandos é o de uma formação docente específica que é 

necessária para os profissionais que estarão em contato com esse público. É reconhecido 

pelos participantes que essa formação docente é uma das contribuições da(s) 

disciplina(s) cursada(s) no curso de Pedagogia, pois o profissional, nessa formação, 

conhecerá o público ao qual o ensino será dirigido, bem como as especificidades desse 

público e deste ensino. Assim, poderá trabalhar de acordo com as demandas do aluno, 

aperfeiçoando e/ou criando uma didática que seja própria e dirigida a esse processo. 

Tais constatações podem ser vistas nas falas dos participantes: 

 

A disciplina foi fundamental para que eu pudesse refletir sobre questões que 

permeiam o ambiente da EJA, como por exemplo: em questões básicas para 

se pensar em um ensino significativo para os alunos (Aluno da UFJF). 

 

Foi de grande valia para o meu processo de aprendizagem, pois o mesmo nos 

da oportunidade de lidar com os diversos tipos de alunos que estão sujeitos a 

educação da EJA, e também como o professor deve trabalhar com esses 

alunos de maneira que não haja evasões (Aluno da UFVJM). 

 

O posicionamento desses licenciandos vai ao encontro do que diz Porcaro (2011, 

p. 33) sobre a construção de uma identidade para o docente da EJA, quando propõe que 

a “preocupação dos educadores de jovens e adultos em reconhecer seu aluno de EJA e 

atender às suas demandas, reconhecendo a especificidade dos alunos de EJA, 

fundamenta a construção de sua identidade como educador da EJA”. Ou seja, além do 

professor adquirir o conhecimento sobre uma determinada realidade e a prática a ser 

utilizada nesta, ele consequentemente colaborará para a construção de um conjunto de 

saberes específicos da docência na EJA, isto é, a interpretação social da sua profissão. 

Com isto, o professor constrói sentidos, criando laços, aperfeiçoando e fundamentando 
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seus conhecimentos acerca da realidade da EJA, para a qual seu interesse está voltado e 

na qual está inserido. 

Além de todas as contribuições mencionadas acima, alguns graduandos 

mencionaram que a(s) disciplina(s) cursada(s) também colaboraram significativamente 

para que conhecessem mais uma possível atuação do pedagogo, a qual muitas vezes não 

é tão comum, concorrendo para fomentar uma grande motivação para que os alunos 

exercessem a docência na EJA. Assim, ter cursado as disciplinas específicas da 

modalidade 

 

contribuiu significativamente para que eu tivesse vontade de trabalhar nesse 

segmento. É uma disciplina que desperta curiosidade em se tratar de pessoas 

que já passaram da idade de alfabetizar, isso faz com que você queira fazer 

um trabalho mais significativo (Aluno da UFU-I). 

 

Me senti mais otimista com a realidade educacional da minha cidade por ter 

conhecido e realizado um trabalho prático junto a uma classe de EJA onde a 

professora é um exemplo a ser seguido (Aluno da UFVJM). 

 

Apesar das muitas contribuições mencionadas pelos graduandos, alguns 

participantes relataram não ter ocorrido o mesmo efeito na(s) disciplina(s) que cursaram 

referentes à EJA. Dentre as justificativas dos alunos para tal afirmação, há aquelas 

relacionadas ao fato de que tais disciplinas apresentaram apenas conhecimentos básicos 

sobre a EJA, e que essas deveriam ser mais completas e retratar a prática do “como 

alfabetizar o jovem e adulto”, para que assim, o trabalho desenvolvido na modalidade 

seja de melhor qualidade.  Eles apontam que é destinado um tempo curto para trabalhar: 

 

A temática, discussões e leituras sugeridas pouco consistentes. Foi possível 

observar certa precariedade na formação dos professores que ministram a 

disciplina (Aluno da UFSJ). 

 

A disciplina não trabalha mais especificamente como alfabetizar jovens e 

alunos (Aluno da UFU-I). 

 

É preciso ver mais sobre o conteúdo para melhor entender o trabalho 

desenvolvido na EJA (Aluno da UFOP). 

 

Outra alegação dos graduandos é de que as disciplinas cursadas não trouxeram 

contribuições para a sua formação e sustentam-se na afirmação de que outras disciplinas 

do curso deveriam retratar a temática da EJA, e não apenas aquelas que são específicas 

para a EJA, pois estas são poucas perto do volume de conhecimentos sobre a temática e 

da importância que o trabalho nessa modalidade possui. 
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As contribuições mencionadas pelos sujeitos participantes desta pesquisa, que 

surgem das disciplinas cursadas, as quais têm a EJA como tema, foram de grande 

importância para confirmar como o estudo e a reflexão sobre a temática, nos cursos de 

formação de professores, quando feitos de forma consistente, contribuem para a 

formação desse profissional. E essas contribuições surgem dos aspectos mais simples, 

como do conhecimento do que é, como surgiu e como se realiza a educação de jovens e 

adultos, e em como esse conhecimento pode gerar o respeito e a valorização da temática 

e sua realidade por parte do aluno do curso de Pedagogia. Além disso, segundo os 

graduandos, ter cursado a disciplina contribui para o conhecimento de quem são os 

alunos da EJA e, consequentemente, dos direitos destes em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem. De forma mais detalhada, o aluno terá contato com as 

especificidades que o ensino nessa modalidade necessita e, para atuar profissionalmente 

nela, terá de passar por uma formação docente específica e direcionada. 

Além de todas as contribuições mencionadas, cursar a(s) disciplina(s) pode gerar 

um grande incentivo para que os futuros educadores sintam-se estimulados a exercer a 

docência na EJA. Diferentemente de todas as contribuições relatadas acima, houve 

alguns graduandos que defenderam que ter cursado a(s) disciplina(s) não trouxe 

contribuições, por vários motivos. Mas é importante destacar que estes apontam, em sua 

maioria, para o fato das disciplinas não terem sido produtivas e consistentes na 

abordagem do tema, e não por acreditarem que essa disciplina (ou disciplinas) não é um 

importante meio de divulgação e aprendizado da realidade da EJA. 

 

 

6.2 Importância da formação específica 

 

 

A formação específica de professores para EJA é apontada por Soares e Simões 

(2005) como indispensável para que esses professores desenvolvam técnicas e 

metodologias para ensinar, que sejam adequadas para atender às especificidades do 

público da EJA e, com isto, garantir que ocorra uma aprendizagem. Com isto, podemos 

afirmar que “são necessários uma formação inicial específica consistente, assim como 

um trabalho de formação continuada” (SOARES; SIMÕES, 2005, p. 27). Ainda, Soares 

(2008), acerca destas questões, afirma ser necessário que 
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ainda em sua formação inicial, o educador do aluno jovem e adulto tome 

consciência da atual situação da EJA, no que se refere à sua própria 

construção como política pública, como responsabilidade e como dever do 

Estado. Seria interessante ressaltar também que, no momento da graduação, o 

profissional da EJA receba formação em teorias pedagógicas sobre a 

juventude e a vida adulta, a fim de conhecer e perceber o seu aluno como 

sujeito de direitos, respeitando seus saberes e sua realidade (SOARES, 2008, 

p. 63). 

 

Segundo as ideias apontadas por Soares e Simões (2005), além da formação 

inicial, é necessário que o docente que lecionará na EJA esteja empenhado em buscar 

uma formação continuada, esperando que seja construída com base nos desafios que a 

prática em uma sala de aula possa apresentar. Soares (2008) ainda discorre que a 

formação inicial é importante para o educador, pois é no decorrer desse processo que o 

graduando é estimulado a adquirir consciência de que uma situação positiva da EJA é 

construída mediante políticas públicas específicas e consistentes para as suas reais 

necessidades. Principalmente, é na graduação que o educador terá contato com as 

teorias pedagógicas, que darão suporte para o seu trabalho com o público da EJA, de 

forma que esse educador passe a conhecer e reconhecer o seu aluno como dotado de 

direitos e saberes. 

É de grande relevância falar desta importância, segundo a visão dos graduandos. 

Nesse sentido, foi investigado se esses futuros educadores, ainda em seu processo de 

formação inicial, acreditam que para lecionar nessa modalidade de ensino é necessária 

ou não uma formação específica. Mais precisamente, foram analisados os argumentos 

utilizados por cada um dos participantes, para justificar as afirmativas que foram feitas e 

estabelecer, se possível, uma relação com o que é proposto por alguns autores que 

fundamentam teoricamente este estudo.  

O primeiro indicador encontrado na fala dos graduandos diz respeito ao 

conhecimento e amadurecimento das especificidades que estão relacionadas a essa 

modalidade, que podem ser adquiridas por meio da formação inicial. Essas 

especificidades referem-se ao conhecimento do público da EJA e de seus direitos, do 

como ensinar a jovens e adultos e da segurança que é transmitida no trabalho docente.  

Quanto à primeira especificidade mencionada pelos graduandos, o conhecimento 

do público da EJA e seus direitos, encontramos nas narrativas desses alunos que esse 

público possui características próprias,  
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com certeza é um público diferenciado, mais tímido, retraído. É um público 

que em sua maioria possui marcas do processo de escolarização pelo qual 

passou quando criança (Aluno da UFV). 

 

Os alunos dessa modalidade são frutos da exclusão social e precisam de 

atendimento específico (Aluno da UFJF). 

 

São alunos diferentes, que não tiveram oportunidades na época certa e que 

em muitos casos são de idade avançada e necessitam de maior compreensão 

sobre esse período de aprendizagem para estes (Aluno da UFU-I). 

 

Estamos lidando com sujeitos que possuem uma longa trajetória de vida, que 

possuem uma leitura de mundo (Aluno da UFSJ). 
 

 São vários os estudiosos que destacam o aluno da EJA em sua singularidade e 

especificidade, reforçando que é relevante considerar estes aspectos ao se pensar no 

trabalho com esta modalidade. São eles: Di Pierro (2005), Arroyo (2007), Soares 2011, 

Vargas; Fantinato (2011), Silva (2013), e Ferreira (2008). Esta última pondera que  

 

antes de qualquer coisa, é preciso conhecer o aluno, reconhecê-lo como 

indivíduo no contexto social, com seus problemas, seus medos, suas 

necessidades, valorizando seu saber, sua cultura, sua oralidade, seus desejos, 

seus sonhos. Possibilitar uma aprendizagem integradora, abrangente, não 

compartimentalizada, não fragmentada (FERREIRA, 2008, p. 13). 

 

As ideias propostas pelos autores mencionados acima, e especificamente pela 

autora Ferreira (2008), levam ao entendimento de quão importante é esse conhecimento 

do sujeito, bem como do contexto social em que este está inserido, além de todos os 

sentimentos desenvolvidos e as questões que o envolvem nessa realidade. O que se 

espera, com essa compreensão, é oferecer um ensino mais significativo e que reflita 

diretamente em sua aprendizagem, de forma concreta. 

É de conhecimento de educadores e pesquisadores que a realidade na EJA é 

diferente daquela vivenciada pelos alunos que frequentam a Educação Básica “regular” 

e que esses alunos possuem direitos para que o seu processo de ensino e aprendizagem 

seja diferenciado. Essa definição foi outra especificidade defendida pelos graduandos. 

Segundo estes, 

 

o professor precisa entender o diferencial dessa modalidade e do público que 

irá atender para trazer contribuições relevantes (Aluno da UFJF). 

 

É preciso um olhar atento em se tratando da EJA, aqueles alunos ali são 

portadores de direitos a educação de qualidade (Aluno da UFU-I). 
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É importante que os docentes, ao lecionarem nessa modalidade, saibam 

diferenciar e reconhecer os diversos indivíduos que fazem parte dessa realidade, pois é 

para eles que o ensino será direcionado. A fim de que esses docentes consigam 

desenvolver as capacidades apontadas acima, Moura (2009, p. 48) afirma que a 

formação necessária exige “uma avaliação e uma revisão da prática educativa e da 

formação inicial e continuada desses educadores, principalmente se considerarmos as 

especificidades e particularidades dos sujeitos-alunos-trabalhadores”. Ou seja, essa 

formação deve ser construída por momentos em que o educador utiliza da ação-

reflexão
49

 em sua prática diária, da formação adquirida em seu curso de graduação e dos 

demais realizados para a sua formação continuada. Ferreira (2008) reforça tal 

afirmativa, ao chamar a atenção para a importância de  

 

os docentes dessa modalidade de ensino, na troca de experiências com seus 

pares, [proporem] uma ação mais eficiente, levando-os na direção de um 

trabalho pedagógico preparado a enfrentar a diversidade cultural de seus 

alunos e, por consequência, melhorar o desenvolvimento destes (FERREIRA, 

2008, p. 12). 

 

Além do reconhecimento dos diferentes sujeitos que fazem parte da realidade da 

EJA, é fundamental que os docentes avancem em uma nova concepção de EJA, que 

 

significa reconhecer o direito a uma escolarização para todas as pessoas, 

independentemente de sua idade. Significa reconhecer que não se pode privar 

parte da população dos conteúdos e bens simbólicos acumulados 

historicamente e que são transmitidos pelos processos escolares. Significa 

reconhecer que a garantia do direito humano à educação passa pela elevação 

da escolaridade média de toda a população e pela eliminação do 

analfabetismo (HADDAD, 2007, p. 15). 

 

Deve-se reconhecer que os sujeitos da EJA possuem esse direito à escolarização, 

à participação efetiva nos processos de ensino dos conteúdos com qualidade acadêmica 

e social, um ensino que seja oferecido a todos, independente da sua idade. A afirmativa 

acima, de Haddad (2007), está prevista na Lei, no Inciso I do Art. 208 da Constituição 

Federal de 1988, que menciona ser dever do Estado a garantia de “I - educação básica 

                                                           
49

 “O que se pretende com o diálogo é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível 

relação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, 

explicá-la, transformá-la” (FREIRE, 2001, p. 52). O autor aponta que o diálogo é a base da ação-reflexão, 

pois esse deve significar o momento em que ocorre a ação e a reflexão de forma conjunta, ao mesmo 

tempo, o tem implicações diretas na práxis do professor.  Logo, ao mesmo tempo em que é feita essa 

reflexão sobre a prática, acontece o reconhecimento, pelo professor, da realidade em que está inserido, tão 

logo, concomitante à busca por formas de transformar essa realidade. 
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obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria” (BRASIL, 1988, s/p). Portanto, a escolarização é um direito do aluno da EJA, 

que está assegurado na Constituição. Cabe ao professor ter conhecimento de tais direitos 

e colaborar para que esses sejam respeitados e mobilizados para favorecer o processo de 

ensino e aprendizagem do aluno. Acredita-se que uma formação específica para esse 

docente é necessária e que deverá considerar tais questões, criando a consciência da 

situação da EJA, como é descrito por Soares (2008). 

 Outro aspecto apontado pelos dados coletados é a necessidade do docente 

aprender a atuar em classes com certa diversidade geracional e que, ao ensinar aos 

adultos, algumas estratégias diferenciadas são essenciais, como aquelas que envolvem 

questões relacionadas às metodologias escolhidas, o material de trabalho, a interação 

aluno professor. É importante que o professor reconheça os conhecimentos prévios dos 

alunos, e mais do que isso, compreenda as demandas que os seus alunos trazem como 

sujeitos de um conhecimento específico. Na percepção dos graduandos é necessário,  

 

professor saiba como trabalhar com aqueles alunos mais velhos, que possui 

muitas vivências e experiências ricas. Então é preciso entender como ensinar 

esses alunos sem desconsiderar sua realidade e experiência (Aluno da UFU-

I). 

 

Não podemos atuar na EJA assim como na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. O adulto não chega na sala com o objetivo de ser alfabetizado 

de forma infantilizada, menosprezando seus conhecimentos prévios (Aluno 

da UFU-U). 
 

Os alunos participantes da pesquisa descrevem que as metodologias a serem 

adotadas na prática da sala de aula devem ser diferenciadas, respeitando as dificuldades 

dos alunos, a interação e o tempo de aprendizado destes, pois todos os indivíduos 

possuem o direito a aprender em seu ritmo próprio, de acordo com as suas capacidades:  

 

A metodologia a ser utilizada na prática docente nas salas de EJA devem ser 

diferenciadas (Aluno da UFV). 

 

É necessário que este professor adote métodos de ensino diferenciados, para 

que todos na sala aprendam, cada um no seu tempo. Respeito as dificuldades 

dos alunos, interação (UFU-I). 
 

O trabalho do educador deve ser aquele que visa selecionar as técnicas 

pedagógicas mais adequadas e pensar em metodologias de ensino que promovam a 
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aprendizagem desses alunos e possibilitem a permanência deles na escola, 

proporcionando um ensino que seja significativo, que possa levá-los a uma análise 

crítica dos fatos abordados em sala de aula e do meio social em que estão inseridos. 

Dessa forma, Ferreira (2008) afirma que essa metodologia diferenciada, a ser utilizada 

pelo professor para que ocorra essa interação e aprendizado dos alunos da EJA, é 

fundamental para que 

 

  os alunos se vejam como parte da história e não apenas como espectadores. 

Para tanto, o educador devera estimular a participação dos alunos, trazendo 

assuntos do interesse deles, procurando vincular os conteúdos curriculares 

com aquilo que eles conhecem, mostrar a realidade como ela é, trabalhando 

em cima dos problemas que os cercam, preparando-os para lutar por um 

mundo melhor (FERREIRA, 2008, p. 14). 

 

Além disso, é importante destacar que as necessidades para uma aprendizagem e 

boa convivência entre os alunos da EJA são diferenciadas e peculiares, pois cada um 

possui uma história de vida, uma determinada realidade cultural e social, que em muitos 

casos não é considerada. Para isso, entende-se que o trabalho do professor nas turmas de 

EJA deve partir dos saberes de vida e experiências da realidade dos seus alunos: 

 

O ensino com a EJA deve partir da realidade deles, propiciar momentos de 

discussão e relatos de experiências, abordando aspectos culturais (Aluno da 

UFU-I). 

 

Sujeitos da EJA são muito peculiares e suas experiências são fundamentais 

na situação e planejamento da aula (Aluno da UFU-U). 

 

Silva (2013) atesta tais afirmações dos alunos ao propor que o trabalho na EJA 

deve ter como base, para a construção do seu planejamento, os saberes adquiridos nas 

experiências e vivências dos alunos, isto é, esses saberes devem ser o foco para a 

organização e prática do ensino a ser oferecido. Assim sendo, o professor deve 

“preocupar, valorizar e integrar os conhecimentos do dia-a-dia e das escolarizações 

anteriores” (SILVA, 2013, p. 229).  

Silva, Porcaro e Santos (2011, p. 242) reforçam a afirmativa acima, sustentando 

que “a pedagogia de jovens e adultos tem que partir do jovem e do adulto, sendo 

necessária a construção de uma teoria da educação daquele que pensa e tem voz”. Deste 

modo, o sujeito aluno da EJA e os seus saberes não serão apenas a inspiração para o 

trabalho a ser pensado e realizado pelo professor em sua prática da sala de aula, mas 
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será o indivíduo que, juntamente com o professor, construirá esse ensino, de forma que 

o educador seja educando e vice-versa, como é proposto por Freire (1996): 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem a conclusão condição de 

objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém (FREIRE, 1996, p. 

12). 

 

Desse modo, como discorre Nóvoa (1995), essa troca de experiência e partilha 

de saberes que precisam acontecer em sala de aula acabam por consolidar espaços em 

que ocorre a formação mútua, de forma que o professor é conduzido a desempenhar ao 

mesmo tempo o papel de formador e de formando, numa relação dialética, tão 

necessária ao desenvolvimento do ser humano. 

Outra especificidade apontada pelos sujeitos da pesquisa está relacionada ao 

reconhecimento de que o docente, ao possuir uma formação específica, estará 

adquirindo mais segurança no seu trabalho docente, pois essa formação propiciará 

maiores informações sobre o ensino na modalidade, o conhecimento necessário para 

orientar e acompanhar os alunos, o domínio e o respeito do que são as diversidades que 

serão encontradas na realidade vivenciada. Assim, 

 

quando se tem maiores informações sobre a modalidade e experiência, você 

consegue ter mais segurança para o trabalho (Aluno da UFV). 

 

É uma modalidade com suas especificidades e a formação nos faz 

compreender melhor seus sujeitos, particularidades e forma diversa de 

trabalhar respeitando as diversidades dessa modalidade (Aluno da UFU-U). 

 

Terá mais conhecimento e domínio com relação a disciplina ministrada 

(Aluno da UFU-I). 

 

Não apenas a segurança no trabalho como docente, e no desenvolvimento de 

metodologias próprias para a sala de aula em uma turma de EJA, mas, segundo Arroyo 

(2007), esse diálogo com a diversidade fará com que o educador avance “em 

concepções e práticas de educação, de docência e de formação. Será possível avançar 

em outras funções sociais, culturais e pedagógicas para as universidades públicas e para 

seus cursos de formação, inclusive a pesquisa e teorização” (ARROYO, 2008, p. 13-

14). Dessa forma, o educador estará aprendendo várias funções e sentidos para o 

crescimento da sua formação pessoal, profissional e humana, o que consequentemente 

trará contribuições para se sentir seguro e capaz na função que está exercendo. 
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Outro indicador encontrado nas falas dos graduandos é referente à falta de uma 

formação consistente para a atuação do professor que lecionará na EJA. Em geral, os 

cursos não oferecem disciplinas, conteúdos ou outras ações e atividades que possam 

proporcionar subsídios suficientes para que ocorra a formação necessária para o 

trabalho do professor na EJA. As matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia 

possuem o ensino voltado para a educação de crianças e adolescentes, e as disciplinas 

que abordam a temática da EJA são mínimas se comparado a sua importância. É 

reconhecido pelos graduandos que o trabalho na EJA 

 

deve ser diferenciado, e o nosso curso visa mais atuar na educação de 

crianças e não preparar para atuar com jovens e adultos (Aluno da UFOP). 

 

Os adultos são diferentes das crianças, por isso o ensino deve ser 

diferenciado. Infelizmente na nossa instituição carecemos de uma formação 

mais aprofundada no tema. O foco aqui é o ensino para crianças (Aluno da 

UFSJ). 

 

O curso de Pedagogia deveria ter mais disciplinas que tratem da EJA, para 

podermos ter uma melhor contribuição para trabalharmos com esses 

estudantes, oferecendo um trabalho de qualidade e enriquecedor (Aluno da 

UFU-I). 
 

Devido à falta de uma formação específica nos cursos de graduação, ocorre que 

o professor, mediante seu interesse em lecionar na EJA, deverá buscar em outros cursos 

de formação meios para adquirir o conhecimento necessário para exercer essa função. 

Dessa forma, outro indicador que pôde ser encontrado nas narrativas dos graduandos 

está relacionado ao reconhecimento e interesse do professor na procura por sua 

autoformação. Segundo os participantes, essa formação específica deve partir do 

graduando, pois a atuação do Pedagogo se tornou muito ampla nos últimos anos, o que 

torna impossível terminar o curso especializando em todas as áreas e modalidades que a 

formação na licenciatura em Pedagogia possibilita. A proposta dos cursos investigados 

é de que a graduação seja apenas uma formação inicial, um primeiro contato do 

graduando com as modalidades ou etapas de ensino. Consequentemente,  

 

é necessário que o graduado em Pedagogia, que irá atuar na EJA, busque 

algum curso específico na área. A pedagogia, por ser um curso generalista, 

pode ser considerada apenas uma formação inicial, cabendo ao pedagogo se 

especializar na área em que irá atuar (Aluno da UFVJM). 

 

A atuação do pedagogo ampliou muito ao longo dos anos, por isso fica muito 

restrito sairmos ‘especialista’ em algo em apenas 4 anos. Tem que ampliar os 

horizontes, de maneira que cada um “escolha” onde vai atuar, se é na 

educação hospital, empresarial, carcerária (Aluno da UFSJ). 
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Dessa maneira, cabe ao graduando ampliar sua formação, buscando cursos que 

possam aperfeiçoar sua teoria e prática na área definida de seu interesse. Ferreira (2008) 

reforça tal afirmativa, dizendo que “é sabido que a formação inicial, ou seja, a formação 

acadêmica de graduação do professor para atender a especificidade da EJA é ainda 

incipiente”. Diniz-Pereira (2006) reforça tal posição, apontando que o saber do docente 

será construído 

 

a partir do ingresso dos sujeitos no mercado de trabalho, ou seja, reafirma-se 

a autenticidade de uma formação que se processa em um contexto prático [...] 

a formação acadêmica do professor localiza-se entre uma formação que 

inicia-se antes mesmo de seu ingresso na universidade e uma outra que 

prossegue durante toda a sua vida profissional (DINIZ-PEREIRA, 2006, p. 

50-51). 

 

As narrativas dos graduandos exemplificam e enriquecem o que vem sendo 

afirmado por muitos autores que pesquisam sobre a EJA, acerca da precariedade da 

formação inicial, ao mencionaram que na ausência desta, ou quando ocorre, via de 

regra, é pouco consistente para auxiliar o educador em sua formação profissional como 

docente de jovens e adultos.  Em resposta a esta situação, o professor da EJA deverá 

buscar, nos cursos de formação continuada, subsídios para a complementação necessária 

à sua formação. 

Além das questões apontadas acima, há graduandos que destacaram a 

desvalorização evidenciada desta formação específica e a superficialidade dos trabalhos 

que são destinados à temática. Esses aspectos podem ser confirmados quando 

comparados aos trabalhos que são realizados nas demais áreas e modalidades de ensino. 

Assim, se faz necessária uma formação específica para o professor da EJA, na visão dos 

graduandos, 

  

complexidade da modalidade e por existirem inúmeras iniciativas que se 

dizem voltadas para a EJA, contudo realizam um trabalho superficial ou 

inadequado (Aluno da UFV). 

 

E porque 

 

a EJA é muito desvalorizada, e ela é tão importante quanto o ensino regular 

(Aluno da UFV). 

 

 Por fim, apenas um aluno participante da pesquisa, defende uma posição 

contrária ao até aqui afirmado, de que não acredita na importância de uma formação 
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específica para o professor que irá trabalhar na EJA.  Segundo o mesmo, todo “tipo” de 

educação, o seu público e o direcionamento são iguais. De acordo com sua concepção, 

utilizando qualquer procedimento de ensino, os alunos aprendem. Há apenas a diferença 

de que os alunos da EJA possuem mais experiência de vida do que as crianças e os 

adolescentes. Para ele, 

 

todo e qualquer tipo de educação tem quase o mesmo direcionamento para o 

educar, a diferença é que os alunos da EJA possuem mais experiências de 

vida do que alguns alunos por exemplo do ensino fundamental e médio 

(Aluno da UFVJM). 

 

A visão dos graduandos que participaram dessa pesquisa, quando estes 

argumentam sobre a importância de uma formação específica para o docente que irá 

lecionar na EJA, revela que esses graduandos, em sua grande maioria, acreditam nessa 

formação como um suporte e algo extremamente necessário para os profissionais que 

estarão em contato com tal realidade. Além disso, defendem que essa formação poderá 

proporcionar ao educador subsídios para lidar com várias questões que fazem parte 

desse meio.  

Dentre as questões apontadas pelos graduandos está o conhecimento das 

especificidades desse grupo de alunos, os quais possuem suas características próprias de 

aprendizagem, demonstrando que os licenciandos estão cientes de que essa realidade é 

diferente, tanto em organização, como em funcionamento, daquela vivida no ensino 

regular; e, principalmente, proporciona suporte para que esse educador tenha condições 

para identificar as individualidades dos diversos sujeitos que fazem parte dessa 

realidade e, assim, garantir um ensino que atenda e promova um processo de 

aprendizagem com maior qualidade. Outra especificidade que merece destaque é aquela 

que diz respeito à necessidade de o educador aprender aos ensinar os jovens e adultos, 

ou seja, que ele reconheça que o ensino deve ser diferenciado, respeitando os 

conhecimentos prévios dos alunos, e principalmente compreendendo quais são as suas 

demandas. Essa especificidade determina que as metodologias a serem utilizadas devem 

ser diferenciadas, de forma que respeitem as dificuldades dos alunos, estimulem a 

interação aluno e professor, e estejam em acordo com o tempo de aprendizado de cada 

educando. Logo, essas metodologias devem ser criadas com o foco nas vivências e 

experiências do público que é alvo nessa modalidade. Por fim, outra especificidade 

apontada está relacionada à segurança que o professor, ao possuir essa formação 
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específica, terá em seu trabalho, pois, em meio a esse processo de construção e 

desconstrução de saberes, ele terá contato com informações sobre o ensino na 

modalidade, o conhecimento e, principalmente, o respeito às diferenças de cada aluno 

ao se relacionar e adquirir o seu conhecimento. 

Outra questão descrita pelos graduandos está ligada ao reconhecimento destes 

sobre a falta de uma formação consistente para os docentes que atuam na EJA, uma vez 

que a matriz curricular dos cursos de Pedagogia oferece uma formação voltada para o 

ensino de crianças e adolescentes, tornando ainda mais nítida a desvalorização e 

superficialidade do trabalho que é construído e destinado às turmas de EJA. A última 

questão está relacionada à possibilidade da formação específica proporcionar uma 

autoformação para o educador, pois, na falta de uma formação inicial que seja 

consistente para o seu trabalho, ele estará buscando formas de ampliar os seus 

conhecimentos, procurando cursos de capacitação, e com tudo isso, aperfeiçoando a sua 

prática em sala de aula. 

A respeito da constatação feita pelo graduando que não acredita ser necessária 

uma formação específica, que foi feita apenas por um aluno dentre os tantos que 

participaram, destaco que diante de todas as demais que foram feitas pelos alunos, e 

aqui discutidas com base em estudiosos da área, permanece que é de suma importância 

uma formação para o docente que seja específica e voltada para a EJA, como as demais 

modalidades e etapas de ensino necessitam. Essa é uma condição para que as 

características e necessidades deste público sejam respeitadas e atendidas e os 

educadores que almejam esta área de atuação estejam devidamente preparados para a 

realidade na qual estarão inseridos. 

As afirmações dos participantes da pesquisa em cada uma de suas falas não 

apenas confirmam as ideias propostas pelos autores mobilizados no referencial teórico 

deste trabalho, e, principalmente, servem como suporte para que nossa convicção seja 

reafirmada quanto à necessidade de uma formação específica para o educador que estará 

em contato com a EJA.  

 

 

6.3 Interesse dos alunos 
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No decorrer das leituras e reflexões feitas para este trabalho, constatamos que a 

EJA ainda é alvo de situações de abandono e descaso por parte do poder público e da 

comunidade em geral. Na busca por compreender a visão desses graduandos concluintes 

do curso de Pedagogia quanto a sua formação e, principalmente, se possuem interesse e 

por que se interessam em lecionar na EJA, esperamos explorar as respostas, com o 

intuito também de utilizá-las para aprimorar, na medida do possível, as concepções 

equivocadas de inexperientes da teoria e prática sobre a função de exercer a docência na 

educação de jovens e adultos. 

O primeiro indicador encontrado nas falas dos graduandos tem como foco o 

sujeito que é aluno dessa modalidade. Isso por que o interesse está no reconhecimento e 

na vontade de explorar a realidade dessa modalidade, de forma que o maior incentivo 

para esses futuros profissionais são os alunos da EJA e suas especificidades. Para 

justificar tais ideais, os graduandos mencionam as questões que englobam as formas 

diferenciadas de ensino que estejam em acordo com a realidade do aluno, que são 

necessárias para que este se chegue ao conhecimento. Outra questão é a construção do 

ensino oferecido na EJA, tendo como base os saberes dos alunos, as suas experiências e 

vivências, em que o aluno aprende na interação e no diálogo com o professor, que 

também aprende nesta relação dialógica.  

A primeira questão apontada quanto ao indicador acima menciona o princípio da 

construção de metodologias e práticas de ensino específicas para o processo de ensino e 

aprendizagem e que atendam aos sujeitos que são o público-alvo da EJA, de forma que 

o educador amplie seus conhecimentos e respeite a realidade que esses indivíduos 

vivenciam. Juntamente a isso, o educador precisa conhecer as causas da evasão do seu 

aluno, para que assim sejam pensadas práticas menos excludentes e que atendam às 

especificidades, necessárias para que os seus educandos adquiram conhecimentos.  

Segundo os participantes, trabalhar com alunos da EJA seria interessante para ampliar 

seus 

 

saberes sobre os sujeitos da EJA e conhecer pessoas que ainda hoje por 

diversos motivos evadiram da escola. Por quê? Quando? Onde? Para tentar 

também construir na minha prática uma escola menos excludente (Aluno da 

UFU-U). 

 

Freire (2001) e Moura (2009) são autores que, em seus estudos, apontam para o 

fato narrado pelo graduando acima e reforçam que a prática do docente na EJA tem que 
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ser construída com base na realidade dos seus alunos. Moura (2009) discorre que, além 

disso,  

 

alfabetizar e escolarizar hoje, mais do que nunca, significa ter como suporte 

uma análise político-crítica da realidade, mas também ter uma preocupação 

com a ressocialização do trabalhador. Trabalhar com ele as habilidades da 

leitura, da escrita e do cálculo e a utilização permanente desses 

conhecimentos. Desenvolver os conceitos e categorias necessárias à 

compreensão do mundo em que o trabalhador está inserido. Ao lado de 

trabalhar com os alunos o desvelamento da realidade, seus problemas e 

formas de solucioná-los, instrumentalizá-los com os elementos necessários às 

reivindicações e buscas dessas soluções (MOURA, 2009, p. 67-68). 

 

Desse modo, o educador deve estimular a reflexão crítica do seu educando sobre 

a realidade em que este está inserido. Além disso, utilizar ações que ressocializem o 

aluno-trabalhador, desenvolvendo com ele a compreensão dos conceitos que fazem 

parte da sua realidade e, principalmente, ensinando a esse aluno como solucionar os 

problemas e superar os desafios que lhe são impostos. Segundo a Moura (2009), é 

estimulá-lo a pensar sobre as situações que fazem parte do seu meio. 

Outra questão encontrada nas narrativas reforça que o interesse dos graduandos 

está na construção do processo de ensino e aprendizagem a partir das experiências e 

vivências dos seus educandos da EJA, pois estes possuem conhecimentos ricos e que 

merecem ser compartilhados. Os graduandos propõem que esses saberes de vida sejam 

utilizados para o planejamento das aulas a serem ministradas, com o intuito de tornar 

esses momentos mais interessantes e de aprendizado mútuo entre educadores e 

educandos.  Assim, ganha destaque o fato dos alunos da EJA serem um 

 

público diferenciado que possui vivências que podem ser agregadas ao 

processo de ensino e aprendizagem (Aluno da UFSJ). 

 

Pessoas que possuem uma rica experiência de vida e ao mesmo tempo que 

eles aprenderem comigo, eu vou aprender muito com eles (Aluno da UFU-I). 
 

Vários autores defendem a questão apontada acima pelos graduandos. São eles, 

Vargas e Fantinato (2011); Ferreira (2008); Freire (1987, 2001); Moll (2004); Silva 

(2013); Soares e Pedroso (2013). Eles assinalam que o educador da EJA deve 

considerar as experiências e saberes de vida dos seus alunos para o planejamento das 

suas aulas, “legitimando saberes construídos em diferentes contextos e favorecendo a 

construção de estratégias pedagógicas que lidem com as aprendizagens de fora da escola 

e da escola (DOMITE, 2004 apud FANTINATO; VARGAS, 2011, p. 924). Desse 
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modo, o ensino oferecido deve ser enriquecedor e, principalmente, o aprendizado deve 

acontecer de forma prazerosa e dialógica entre professor e aluno, como é proposto por 

Freire (1996). 

Outro indicador encontrado nas afirmativas descreve que o interesse pela 

docência na EJA ocorre por ser este um trabalho gratificante, pelo fato de os alunos 

dessa modalidade serem considerados “mais abertos” e interessados em aprender. Além 

disso, apontam que se trata de um público empenhado e comprometido com a educação, 

algo que, segundo os graduandos, não é um fato perceptível no trabalho com crianças e 

adolescentes. Nesse sentido, mencionam que: 

 

O retorno é imediato. São sujeitos que estão com muita vontade de aprender e 

por isso são mais interessados nas aulas (Aluno da UFV). 

 

Os alunos são mais interessados e buscam crescimento, fator que me motiva 

no ensino (Aluno da UFU-U). 

 

Acredito ser bastante gratificante trabalhar com alunos que realmente querem 

aprender. O que diferentemente muitas vezes não percebemos em alunos 

mais novos (Aluno da UFU-I). 
 

Outro fator que torna o trabalho gratificante é por este se constituir em uma 

prática prazerosa e desafiadora, que traz mais significado ao ato de lecionar, 

proporcionando ao docente o acompanhamento na evolução do aprendizado dos seus 

alunos, em que os resultados alcançados por seu trabalho são perceptíveis. As 

afirmativas dos participantes realçam como justificativa para tal constatação o fato de o 

público da EJA possuir marcas de um passado com fracassos, insucessos e exclusões do 

processo de escolarização, os quais devem ser superados com um trabalho de 

recuperação feito com o auxílio do professor. Para isto, reconhece-se que 

  

é gratificante ver os avanços na aprendizagem dos adultos, pessoas estas que 

por vários motivos evadiram da escola e não tiveram a oportunidade de serem 

escolarizados na “idade certa” (Aluno da UFU-U). 

 

Um trabalho muito gratificante e desafiador (Aluno da UFMG). 

 

Um desafio por ser uma realidade bem difícil, onde os alunos chegam 

cansados na escola e muitas vezes pensando que nem vão aprender, mas são 

bem interessados (Aluno da UFJF). 
 

Quando os graduandos mencionam ser desafiador o trabalho do professor na 

EJA, busco as ideias de Arroyo (1996) para refletir sobre essa afirmativa. O autor 

declara que esse trabalho na EJA é desafiador, por consistir em uma prática direcionada 
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a sujeitos que possuem um histórico de vida, que são ativos na sociedade, e que com 

toda essa bagagem de conhecimentos, cultura, conceitos, retornam ao ambiente escolar 

após muitos anos sem estudar. A partir da reflexão feita por Arroyo (1996), podemos 

pensar que esses sujeitos, que são o público da EJA, além da bagagem mencionada, 

muitas vezes passaram por tentativas sem sucesso de processos de escolarização 

anteriores, retornando mais uma vez à escola, certamente com lembranças desse 

passado. Além disso, são alunos que possuem uma realidade de vida, logo, seus ideais e 

ambições já foram concretizados, de forma que o docente terá que aprender a lidar com 

as diferentes personalidades e experiências dos seus educandos. Por fim, são alunos 

trabalhadores que, além da necessidade de buscar conhecimentos que os torne 

alfabetizados, possuem obrigações externas, como por exemplo, a responsabilidade de 

trabalhar e buscar o sustento para a sua família. O desafio para o educador, portanto, 

está em conseguir lidar com todas essas particularidades e cumprir a função de ensinar 

aos seus alunos, e que estes tenham sucesso na aprendizagem. 

 O menor número de respostas para esta categoria consistiu na afirmativa dos 

graduandos de não terem interesse em lecionar na EJA após concluírem o curso. 

Algumas delas mostraram que os participantes possuem interesse e/ou já trabalham na 

educação infantil, sendo esta a área à qual se dedicam e realizam profissionalmente. 

Outros graduandos discorreram que não possuem planos de trabalhar na área escolar. 

Finalmente, um graduando justificou ter dificuldades em lidar com o público jovem e, 

devido às experiências na modalidade adquiridas com o curso de graduação, reconhece 

que os jovens são a maior parte do público atendido pela EJA. Por isso, descarta a 

possibilidade de lecionar para esse grupo.  Assim, ele argumenta que 

 

trabalhar com adultos que anseiam o aprendizado formal (institucional) e que 

possui um vasto conhecimento de vida é um espaço de aprendizagem mútua. 

Com os jovens em EJA já é um pouco mais complicado, pois, muitos, na 

atualidade, estão nessa modalidade por questões que muitos dizem estar 

ligadas a indisciplina (Aluno da UFU-I). 

 

A constatação feita por este aluno quanto ao público jovem ser predominante nas 

turmas de EJA é afirmada por Ribeiro (2001, p. 5). A autora menciona que  

 

um elemento que vem complicar a construção de uma identidade pedagógica 

do ensino e de sua adequação as característica específicas da população a que 

destina é o processo notado em todas as regiões do país, assim como em 

outros países da América Latina, de juvenilização da clientela. 
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Segundo a autora, o público da EJA, no decorrer dos anos, tem sido em maior 

número de jovens, o que descaracteriza a identidade que vinha sendo formada para a 

prática do ensino a ser oferecida na modalidade. Até então, as turmas desta modalidade 

de ensino tinham predominantemente alunos adultos e idosos, que possuíam 

necessidades específicas e necessitavam de um processo de ensino diferenciado. Com o 

aumento da demanda de jovens na EJA, as classes passaram a se caracterizar por uma 

diversidade geracional que, em muitas situações, tem se transformado num desafio para 

os educadores. 

Achamos interessante abordar uma fala de um dos participantes, ao perceber que 

a redução do número de alunos na EJA pode estar ocorrendo por uma melhoria na oferta 

do ensino “regular”: 

 

porém vejo que as turmas de EJA estão cada vez mais extintas, por um lado 

isso pode [a verificar] ser um sinal de que as pessoas estão se escolarizando 

na idade correta (Aluno da UFVJM). 

 

A compreensão do contexto histórico, político, econômico e social da realidade 

brasileira ilumina a situação descrita por esse aluno. A percepção de que as turmas de 

EJA estão se extinguindo é pertinente porque alguns municípios estão fechando suas 

turmas de EJA e outros nucleando, ou seja, agrupando as ofertas de várias escolas em 

apenas uma escola que ofereça a modalidade. Isso acontece porque os recursos 

destinados para a EJA não são suficientes para manter o ensino e as despesas 

necessárias, para que este ocorra com qualidade para os sujeitos envolvidos. Tal 

afirmação é confirmada por Di Pierro e Ximenes (2011), que mencionam, 

 

as matrículas da EJA foram incorporadas progressivamente – de 2007 a 2009 

– ao novo Fundo, na proporção de um terço ao ano. As despesas com a 

modalidade não podem exceder 15% do total do Fundo e as matrículas da 

EJA vêm sendo retribuídas com um valor por aluno ao ano correspondente a 

80% daquele estimado para um estudante do ensino fundamental urbano (DI 

PIERRO; XIMENES, 2011, p. 5). 

 

Quando o graduando menciona que o motivo das turmas estarem se extinguindo 

pode estar ocorrendo em função de que a grande maioria das pessoas está se 

escolarizando na idade correta, essa não é uma justifica que dê conta da realidade de 

todos, e principalmente, não garante que o ensino oferecido tenha a qualidade 

necessária, tanto para uma boa colocação do indivíduo no mercado de trabalho, quanto 

para a continuidade dos seus estudos. 
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O governo tem feito esforços em lançar programas de melhoria da educação, que 

atendam a população analfabeta. Porém, ainda não é uma ação que alcance todos os 

municípios brasileiros. Além disso, alguns programas ainda não apresentam resultados 

que mostrem o impacto das suas ações na comunidade à qual se destina. 

Tais constatações, feitas pelo graduando nos traz à memória que a pouca 

escolaridade é uma realidade histórica. Há no Brasil, ainda, um grande contingente de 

jovens, adultos e idosos que possuem pouca ou nenhuma escolaridade. Alguns 

questionamentos surgem: como fazer para que esse público, que já está defasado em 

idade-série, seja escolarizado? Há programas e iniciativas suficientes para atender a essa 

parte da população? Para reforçar as ideias lançadas acima, trago dados usados por 

Ribeiro e Souza (2013) em suas reflexões, os quais mostram que 

 

embora a taxa de analfabetismo da população adulta venha caindo no Brasil, 

nas últimas décadas (de aproximadamente 20% em 1990 para 10,0% em 

2009), ainda existe mais de 15 milhões de pessoas analfabetas. Desse total, 

um quinto, ou 3 milhões de pessoas, encontra-se dentro da definição de 

analfabetismo isolado, estando, portanto, totalmente privado de usufruir de 

atividades que requerem o uso da escrita e da leitura (RIBEIRO; SOUZA, 

2013, p. 625).   

 

Diante dessa realidade da população brasileira, utilizamos da reflexão de 

Sampaio (2009, p. 23-24) para reforçarmos que, mediante a situação em que se encontra 

a EJA, 

 

ainda carecemos de investimento público para oferta dessas vagas com a 

qualidade de ensino que toda a população tem direito. Uma qualidade que, 

entre outros elementos, está também relacionada à formação de professores e 

professoras para trabalhar com a EJA.  

 

Ou seja, a respeito da afirmativa do graduando da UFVJM, podemos até concluir 

que as turmas de EJA estão realmente se extinguindo, mas por vários motivos, e não 

pelo simples fato de que as pessoas estão se escolarizando na “idade correta”. É 

importante ressaltar que o ensino, quando é oferecido com qualidade nas demais áreas e 

modalidades, poderá colaborar para que as crianças e adolescentes se escolarizarem no 

tempo previsto para a sua faixa etária, não chegando à condição de adultos analfabetos, 
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cenário que vem se mantendo por décadas na realidade educacional, já que ainda 

existem 13 milhões
50

 de pessoas que não se encontram alfabetizados.  

As narrativas dos graduandos que mencionam o seu interesse em exercer a 

docência em turmas de EJA, após formados mostram que o número de indivíduos com 

essa perspectiva é bem elevado. Poucos graduandos mencionar que não possuem 

interesse por já terem contato e se realizarem em outras áreas da educação, ou por não 

terem interesse em trabalhar no ambiente escolar e até mesmo por não possuir perfil 

profissional próprio para lidar com o público jovem e suas características.  

Dentre os graduandos que demonstraram a sua vontade de lecionar na EJA, 

existem em muitas falas descrições interessantes e enriquecedoras para este trabalho, 

tais como o futuro educador utilizar da prática em turmas da modalidade para ampliar os 

conhecimentos e o respeito pela realidade dos seus educandos, de forma que o ensino a 

ser oferecido atenda às especificidades que esses demandam para aprender. Outra 

descrição, que também menciona a construção do processo de ensino e aprendizagem 

adotado pelo educador, já delimita que esse deve ser planejado utilizando os saberes de 

seus alunos, de forma que esse momento seja de compartilhamento e aprendizado 

mútuo entre as experiências dos agentes envolvidos.  

 Foi apontado ainda, pelos graduandos, que lecionar na EJA pode ser um trabalho 

gratificante, pois os alunos são mais abertos e interessados em aprender, demonstrando 

maior empenho e compromisso, em comparação ao trabalho que é realizado em turmas 

de crianças e adolescentes. A prática é também prazerosa porque o educador consegue 

acompanhar a evolução no aprendizado de seus alunos, e os resultados do empenho e 

esforço desses são mais perceptíveis e também desafiadores. Por fim, apontaram que, 

por ser a EJA um campo pouco explorado pelos profissionais da educação, é 

interessante que um docente se dedique às efetivas necessidades desse público em seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

 

 

                                                           
50

 Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), que foi realizada pelo IBGE em 

2014, o número percentual de pessoas analfabetas no Brasil é de 8,3%
50

, o que equivale a 13 milhões de 

pessoas entre a faixa etária acima de 15 anos na condição de analfabetas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desta pesquisa buscamos verificar a importância e comprovar a 

necessidade de uma formação que seja específica para o educador que atuará na EJA. 

As proposições teóricas e estudos de alguns pesquisadores da área foram usados para 

fundamentar as discussões e, além disso, buscamos nos cursos presenciais de Pedagogia 

das Universidades Federais de Minas Gerais, analisar as suas propostas de formação 

para esta modalidade de ensino. Principalmente, almejamos identificar a visão dos 

graduandos concluintes desses cursos, que têm interesse em lecionar na EJA, quanto à 

importância ou não dessa formação específica e como ocorreu ou vem ocorrendo essa 

formação no curso de Pedagogia. O foco da investigação pautou-se nas perguntas: 

Como essa formação ocorre? De que forma? É suficiente para atender às tantas 

necessidades para a construção do processo de ensino dos sujeitos que são público da 

EJA?  Se não, ou em partes, o que precisa ser mudado? 

Consta nos projetos pedagógicos das Instituições que essa formação é oferecida,  

que as disciplinas que são específicas para a EJA estão presentes em todas as 

Instituições investigadas, com pelo menos uma disciplina obrigatória na matriz 

curricular do curso. Nas Instituições que oferecem mais de uma disciplina, esta é 

optativa para a conclusão do curso. Vale destacar que o estágio/prática na área ocorre 

apenas em duas Instituições, sendo obrigatórios para a conclusão do curso. Segundo as 

narrativas dos alunos, essas disciplinas específicas da EJA são ofertadas e, quando 

questionados se a temática é abordada em outras disciplinas do curso, alguns 

mencionaram que sim e identificaram quais seriam.  

A EJA é uma modalidade de ensino com características e demandas específicas, 

que precisam ser consideradas ao se planejar o processo de ensino e aprendizagem dos 

seus alunos. A diversidade presente numa sala de aula de EJA sugere a necessidade de 

uma formação para seus educadores que seja preparatória para a realidade em que esses 

profissionais estarão inseridos. Considerando seu histórico de lutas e conquistas de 

melhorias, os sujeitos que são o seu público-alvo, suas realidades diversas e saberes de 

vida com muitas particularidades, fica ainda mais evidente a necessidade de que esses 

jovens e adultos tenham um atendimento diferenciado para aprender e adquirir 

conhecimento.  

Diante disso, os seguintes questionamentos se impõem: como abranger todas 

essas especificidades em uma formação que possui uma ou duas disciplinas teóricas e 
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que, na maioria dos cursos presenciais oferecidos, não contempla o ensino na realidade 

prática dessa modalidade? Será que apenas uma disciplina obrigatória de 30 horas, 

como ocorre em uma das Instituições, prepara o futuro educador para a realidade do 

ensino na EJA? De que forma podemos formar um educador para atuar com jovens e 

adultos que retomam ou iniciam seus estudos? Como educar jovens e adultos 

trabalhadores? Como prepará-los para se inserirem no mercado de trabalho? Essas 

questões foram as que, ao longo de toda a investigação, dirigiram a reflexão aqui 

realizada, sustentando as análises dos textos e narrativas dos pedagogos em formação. 

Alguns alunos responderam sobre a importância das disciplinas e reconheceram 

que, quando as fizeram, estas trouxeram poucas contribuições para a sua formação, pois 

os conhecimentos trabalhados foram superficiais, na disciplina não foi trabalhada a 

prática de como alfabetizar o público jovem e adulto, e o foco estava no ensino para 

crianças e adolescentes. Os alunos mencionaram que outras disciplinas do curso, que 

não são específicas da EJA, deveriam incluir a temática, pois as que são as que são 

específicas são poucas e não dão conta de abordar o volume de conhecimento 

necessário para o ensino e a importância desse trabalho na modalidade. 

 Com base nas afirmativas dos graduandos, é possível concluir que eles 

reconhecem que o curso de Pedagogia permite a atuação profissional em diversas áreas, 

e que, por diversos fatores, a formação neste curso não consegue abarcar todos os 

campos indicados, mas, principalmente, pelo curto período de duração do curso e pelas 

muitas abordagens possíveis para serem retratadas. É também reconhecido pelos 

graduandos que esse curso se constitui como uma formação inicial, cabendo ao 

graduando buscar outros cursos e formações para alcançar o conhecimento necessário 

para lecionar na EJA, ou seja, uma autoformação. Pensando nesta formação continuada 

para os educadores da EJA, o estudo aqui realizado nos leva a questionar as ações 

existentes com o foco na formação do educador para a EJA, oferecidas pelas 

Instituições. Essas ações são oferecidas nas Instituições em estudo? Se sim, de que 

forma e para qual público? A comunidade em geral é informada e/ou reconhece os 

efeitos e a importância dessas ações? Há uma parceria com os sistemas municipais e 

estaduais de educação? São ações construídas a partir de uma demanda local?  

 Os projetos pedagógicos dos cursos analisados mostram que, das oito 

Instituições participantes, em três existe algum tipo de ações extra-curriculares 

específicas para a EJA. Já segundo os alunos, em seis instituições existem ações, porém, 

muitos não souberam citá-las ou falar do seu funcionamento. Outra questão é: por que, 
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dentre 45 graduandos participantes da pesquisa, que demonstraram interesse pela EJA, 

apenas dez mencionaram ter participado de alguma ação? Essas ações não são 

suficientes para atender à demanda, ou elas são pouco divulgadas para os alunos? Como 

esse futuro educador, que está buscando construir uma formação que atenda a área de 

seu interesse, poderá encontrar nessas ações uma complementação da sua formação, se 

os dados encontrados indicam que são mínimas e/ou pouco divulgadas?  

A respeito das ações existentes ou não nas Instituições, destaca-se a ocorrência 

dos fóruns que, como descrito neste trabalho, são considerados espaços formativos, que 

podem ou não estar inseridos dentro das Universidades, e que contribuem com a 

formação licenciandos, além de suscitar debates e discussões acerca de questões atuais 

sobre a EJA em âmbito nacional. Portanto, esses fóruns consistem em um ambiente de 

partilha e construção de saberes, o que seria fundamental para o graduando que procura 

uma complementação da formação específica para atuar na EJA.  

Porém, nas informações obtidas nos questionários, apenas um graduando cita os 

fóruns como exemplo de ações existentes na instituição. Sabe-se que os fóruns têm se 

expandido devido ao reconhecimento desses como espaço de discussão e formação 

sobre as questões que permeiam a realidade de EJA e os sujeitos nela envolvidos. 

Atualmente, são organizados de forma que aconteçam em determinados períodos no 

decorrer do ano. Cada região possui uma sistemática e estrutura diferenciada, de acordo 

com as suas demandas e, principalmente, são organizados e/ou contam com a 

participação de várias IES – federais, estaduais e privadas – do nosso país, algumas 

dessas inclusive, objeto de investigação nesta pesquisa. Diante de tais constatações 

sobre os fóruns, sua relevância como espaço de formação e importante meio de 

propagação das questões referentes à educação de jovens e adultos, vale questionar: Por 

que esse espaço não foi lembrado pelos alunos? Como ocorre a organização, divulgação 

e incentivo para a participação da comunidade acadêmica nesses eventos? Será que são 

destacadas a importância e as contribuições desses momentos de formação em grupos, 

compostos por diferentes sujeitos envolvidos com a luta, as conquistas e os desafios da 

EJA? 

O conjunto de dados encontrados no decorrer da pesquisa documental e a análise 

das respostas dos graduandos participantes levam à constatação de que os resultados 

obtidos nesta investigação se aproximam dos encontrados pelas autoras Gatti e Barreto 

(2009) e Gaya (2012) em suas pesquisas. A formação oferecida nos cursos de Pedagogia 

aos futuros educadores, por meio das disciplinas contidas na matriz curricular e ações 
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mantidas pelas Instituições, não são suficientes para atender às demandas e às 

exigências das áreas de atuação desse profissional. Retratando especificamente a EJA, 

incide a negação de uma formação destinada a esta, onde não ocorre uma preparação 

teórica e prática anterior ao momento do contato do professor com a realidade da EJA, 

levando à compreensão de que estas especificidades e necessidades serão construídas 

quando o educador estiver atuando, acontecendo de forma conjunta ao “processo de 

aprendizagem, por meio do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à 

profissão” (TARDIF, 2002, p. 53 apud VARGAS; FANTINATO, 2011, p. 918). 

Vargas e Fantinato (2011) mencionam que o fato descrito acima não ocorre 

apenas nos cursos de Pedagogia, mas nas demais licenciaturas, verificando assim “a 

quase total ausência de espaços de discussão dos processos de ensino-aprendizagem na 

EJA nos cursos de formação de professores de Matemática, História, Geografia, 

Ciências, ou mesmo Letras. Originários das mais diversas áreas de formação inicial” 

(VARGAS; FANTINATO, 2011, p. 118).  

Sobre estas constatações, nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada, a Resolução nº. 2, de 1º de julho de 2015, define no Art. 13, que “os cursos 

de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em cursos 

de licenciatura”,  

 

§ 2º [...] deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva 

área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da 

educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 

fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 2015, p. 12). 

 

Segundo as novas DCN cabe aos cursos de formação de professores já existentes 

adaptarem, no prazo máximo de dois anos, a organização e a estrutura dos projetos 

pedagógicos “na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de 

aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação 

institucional” (BRASIL, 2015, p. 3), propiciando assim o desenvolvimento dos 

profissionais para as várias funções do magistério na educação básica nas suas 

diferentes etapas: 
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educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – 

educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e 

técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, 

educação escolar quilombola e educação a distância (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

 Para tanto, é proposto pelas Diretrizes que as mudanças nos projetos dos cursos 

atendam às especificidades de cada área e modalidade de ensino, proporcionando a 

igualdade e a qualidade do ensino oferecido aos mais diferentes públicos, aqui incluídos 

os jovens, adultos e idosos que desejam dar continuidade aos seus estudos.  

Além dessa mobilização, é importante que as disciplinas específicas e ações 

voltadas para a EJA sejam revistas, de forma que as mesmas sejam ampliadas e 

reformuladas de maneira que a formação oferecida atenda às peculiaridades da realidade 

dessa modalidade e às necessidades para o aprendizado dos sujeitos que são o público 

da EJA. Juntamente, as ações já existentes devem ser mais divulgadas, bem como 

construídas outras tantas, de forma que os seus objetivos sejam destacados para toda a 

comunidade acadêmica ter conhecimento sobre essas ações, ampliando-se de forma a 

atender às necessárias mudanças para a melhoria da formação oferecida aos futuros 

professores da modalidade.  

Por fim, com base nos dados encontrados nesta pesquisa, identificou-se que há 

um número significativo de graduandos que mencionaram ter interesse em lecionar na 

EJA após formados, totalizando 36 de 45 participantes. Essa informação se torna 

relevante, pois, se há interesse dos alunos e se foi constatado que a formação oferecida 

nos cursos de Licenciatura não é suficiente para capacitar os profissionais que estão na 

realidade dessa modalidade, torna-se essencial que as Instituições de Ensino Superior, 

responsáveis pela formação dos educadores para o ensino básico, o corpo docente e os 

próprios graduandos se mobilizem para dar maior destaque à necessidade e à 

importância da aplicação com qualidade desse ensino e que as ações, daí decorrentes, 

alcancem o efeito necessário para a formação oferecida nos cursos de Licenciatura, 

sejam estes de Pedagogia, que é o objeto de estudo desta pesquisa, ou aqueles que 

formam para outras áreas, como Matemática, História, Geografia, Letras, Ciências, 

dentre outros.  

Com base na questão de investigação proposta no início desta pesquisa: “a 

formação inicial oferecida nos cursos presenciais de Pedagogia nas Universidades 

Federais de Minas Gerais prepara o futuro educador para atuar na Educação de Jovens e 



138 

 

 

Adultos?”, e diante de todos os dados coletados e as análises feitas, consideramos que 

muitos outros desdobramentos são possíveis a partir do que foi encontrado nesta 

pesquisa, gerando diversas reflexões a respeito do tema. Para isso, uma realidade que foi 

citada de forma rápida no texto e que necessitaria maior profundidade em seus estudos, 

é a dos demais cursos de licenciatura, além do curso de Pedagogia, pois, os graduandos 

destas também poderão encontrar em sua realidade de trabalho o ensino na EJA. 

Portanto,  os futuros educadores que estarão em contato com tal modalidade necessitam 

de uma formação consistente e voltada para tal realidade. Tal constatação leva a alguns 

questionamentos, ocorre essa formação específica para o ensino na EJA nas demais 

licenciaturas? Se sim, como? Em comparação com a realidade encontrada nos cursos de 

Pedagogia, ocorre da mesma forma, em melhores condições ou piores? Julgamos que o 

estudo aprofundado dos cursos de formação, também se torna relevante, pois, levará ao 

conhecimento da realidade, bem como da busca de possíveis soluções para os desafios 

que a EJA e os professores que nela lecionam encontram em sua prática na sala de aula. 

A partir das reflexões feitas com base nos dados encontrados e nas leituras 

teóricas realizadas nesta pesquisa, retornamos a questão de estudo proposta inicialmente 

neste trabalho, com a afirmação de que a formação inicial oferecida para os futuros 

educadores da EJA nas Instituições Federais em estudo ocorre de forma frágil, 

constatando assim que esta formação não prepara os profissionais para a realidade em 

que serão inseridos, pois, como detectado, as disciplinas específicas e as demais que 

fazem parte da matriz curricular do curso ocorrem em pequeno número. Além disso, a 

carga horária disponibilizada para essas disciplinas específicas da modalidade são 

mínimas perto dos temas considerados de grande relevância e que devem ser abordados 

no ensino desses futuros educadores.  

Já as ações extra-curriculares voltadas para a modalidade da EJA, inexistem na 

grande parte dos projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia estudados, não sendo 

também reconhecidas por grande parte dos graduandos participantes dessa pesquisa e 

que possuem interesse pela EJA. 

Diante das análises e afirmações feitas no decorrer deste trabalho, ressalta-se que 

é de suma importância realçar as características e qualidades que o “mundo da EJA” 

tem a nos oferecer, reforçando que a questão da educação para jovens e adultos deve ser 

um processo específico, permanente e pensado a partir das próprias bases e das 

necessidades dos indivíduos que a ela recorrem. Também não deve seguir tempos e 

espaços estipulados, mas priorizar os avanços e necessidades de cada sujeito-aprendiz, 
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considerando o seu contexto, a sua cultura e as suas crenças. Para este desafio, outro 

emerge: o de formar educadores e educadoras capazes de aceitar esse desafio. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

*Obrigatório 

 

Você aceita participar da pesquisa? * 

 Sim, eu aceito. 

 Não, eu não aceito. 

 

1- Sexo: * 

 Feminino. 

 Masculino. 

 

2- Idade: * 

 

 

3- Estado civil: 

 Casado. 

 Solteiro. 

 Divorciado. 

 Viúvo. 

 União estável. 

 

4- Período que está cursando * 

 

 

5- O curso de pedagogia que você está fazendo possui disciplinas voltadas 

para a Educação de Jovens e Adultos - EJA?* 

 Sim. 
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 Não (Se sua resposta for não, passe para a questão 8). 

 

6- São disciplinas obrigatórias ou optativas? Quais são as disciplinas? 

 

 

7- Você já fez alguma? 

 Sim. 

 Não. 

 

8- Se sim, quais as contribuições que essa(s) disciplina(s) deixou para sua 

formação? 

 

 

9- Há ações (projetos de pesquisa, ensino e extensão) voltadas para a 

Educação de Jovens e Adultos na instituição em que você estuda? Se sim, 

cite-os. * 

 

 

10- Você já participou de alguma dessas ações? * 

 Sim. 

 Não (Se sua resposta for não, passe para a questão 14). 

 

11- Quais são as ações das quais você já participou? 

 

 

12- Como foi sua participação nessas ações? Por quanto tempo? 

 

 

13- O que a participação nessas ações acrescentou para sua formação? 
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14- São oferecidas na instituição em que você estuda outras disciplinas do 

curso que não tratam especificamente da EJA, mas que abordam temáticas 

relacionadas à educação de jovens e adultos? Que disciplinas são estas? 

 

 

15- Você acha importante uma formação específica para o professor que 

terá contato com a EJA? Justifique. * 

 

 

16- Depois de formado(a) você gostaria de trabalhar com a EJA? Por 

quê? * 
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APÊNDICE B – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

A(o) Senhora(o)  

(Nome do Coordenador do curso de Pedagogia) 

Coordenador do Curso de Pedagogia 

(Nome da Universidade Federal) 

 

Assunto:  Apresentação de Projeto de Pesquisa e solicitação de autorização para 

realização de pesquisa acadêmica 

 

Senhor(a) Coordenador(a), 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria a discente Ana Helena Oliveira Queiroz, regularmente 

matriculada no Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado da Universidade 

Federal de Ouro Preto- MG. 

 

A referida discente tem como meta desenvolver, sob minha orientação, a pesquisa 

intitulada “A formação inicial de educadores de jovens e adultos oferecida nas 

Universidades Federais do Estado de Minas Gerais”.  

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as condições propostas nos cursos de 

pedagogia para a formação inicial do educador de jovens e adultos nas Universidades 

Federais do Estado de Minas Gerais. Para atingir esse objetivo, pretende-se aplicar 

questionários aos alunos que estejam cursando o(s) 7º e/ou 8º período(s) do referido 

curso em Instituições de Ensino Superior Públicas do Estado de Minas Gerais.  

Espera-se, com essa investigação, contribuir para as discussões acerca da formação dos 

educadores de jovens e adultos. 

Nesse sentido, convidamos V. Sa. para participar dessa investigação como respondente 

e também como mediador no contato com os alunos que estejam cursando o(s) 7º e/ou 

8º período(s) do curso de Pedagogia. O questionário será aplicado pelo Sistema Google 

Drive, enviado para o e-mail disponibilizado pelo aluno na Lista de Adesão.  

 

Certas de contarmos com o seu apoio, agradecemos antecipadamente e pedimos, por 

gentileza, que confirme sua colaboração pelo e-mail lena.90@bol.com para que possamos 

tomar as devidas providências para operacionalizar nossa investigação. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Prof
a
. Dr

a
. Regina Magna B. de Araújo 

Orientadora e Professora do Programa de Pós-graduação em Educação - 

Mestrado 

 

 

Prof. Dr. José Rubens Jardilino 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado 

 

 

 

 

mailto:lena.90@bol.com
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APÊNDICE C – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 A instituição de ensino Universidade Federal (Nome da Instituição) está sendo 

convidada a participar da pesquisa “A formação inicial para os educadores de jovens 

e adultos oferecida nas Universidades Federais do Estado de Minas Gerais”, que 

será realizada pela mestranda Ana Helena Oliveira Queiroz, sob a orientação da Prof
a
. 

Dr
a
. Regina Magna Bonifácio de Araújo, e apresentada à Banca de Defesa para 

obtenção do título de Mestre em Educação, pela Universidade Federal de Ouro Preto.  

 O objetivo da pesquisa é investigar as condições propostas nos cursos de 

pedagogia para a formação inicial do educador de jovens e adultos nas Universidades 

Federais do Estado de Minas Gerais. Além da análise do Projeto Pedagógico do Curso 

de Pedagogia para a coleta de dados, será aplicado um questionário on-line para os 

alunos que estejam cursando os 7º e 8º períodos do referido curso em Instituições de 

Ensino Superior Públicas do Estado de Minas Gerais. Espera-se, com essa investigação, 

contribuir para as discussões acerca da formação dos educadores de jovens e adultos. 

  Durante a realização da pesquisa, caso os participantes sintam-se 

desconfortáveis em responder a alguma pergunta, poderão se recusar, estando livres 

para desistir de sua participação sem qualquer prejuízo.  

 Os resultados finais serão apresentados em forma de uma Dissertação e/ou 

artigos científicos.  

 Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado 

sobre a participação voluntária dessa instituição no mencionado estudo, a coordenação 

concorda e autoriza a participação da instituição de ensino, com consentimento, sem que 

para isso tenha sido forçado ou obrigado.   

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu __________________________________________________________________ 

coordenador(a) do________________________________________________________ 

li e entendi as informações precedentes e estou consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa implica, concordo em autorizar a 

participação da instituição sabendo que receberei uma cópia deste documento. 

 

____________________,  _____ de ____________ de  201  . 

 

 

___________________________________________________________________ 

(Coordenador do Curso e/ou Chefia Imediata) 

 

 

 

Carimbo do Coordenador e/ou Chefia Imediata 

 

 

Carimbo da Instituição de Ensino Superior 
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APÊNDICE D – CONVITE AOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Caro(a) aluno(a), 

 

Você está convidado a participar de uma pesquisa sobre a formação de professores para a 

educação de jovens e adultos – EJA. Essa pesquisa foi apresentada ao coordenador do curso e conta com 

a permissão dele para ser realizada. 

Buscamos verificar a partir da aplicação do questionário como são usualmente os cursos de 

pedagogia e a sua dedicação à formação dos futuros educadores para a EJA. O objetivo é conhecer e 

investigar sobre tal questão com o intuito de criar possibilidades para uma possível formação específica 

para tal modalidade.  

O preenchimento do questionário terá duração de, aproximadamente, uma hora e meia (uma 

aula), que acontecerá na instituição em estudo, de preferência na sala de aula da turma.  

Este trabalho faz parte de uma pesquisa realizada sob a orientação da Prof
a
. Dr

a
. Regina Magna 

Bonifácio de Araújo, do departamento de Educação (DEEDU) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Você participará e fará parte da pesquisa se o desejar. Além disso, poderá desistir de participar 

em qualquer momento, sem problemas.  

Garantimos total anonimato aos participantes do estudo. Nem seu nome ou de qualquer professor 

da instituição será citado em nenhum documento produzido por esta pesquisa. 

Se você se interessar em participar da pesquisa, gostaríamos que preenchesse um questionário, 

que nos possibilitará conhecer o que pensa sobre o tema em estudo e como ele faz parte de sua vida 

formativa. Isso permitirá sua melhoria e, consequentemente, resultados satisfatórios para os sujeitos que 

são o foco na pesquisa. 

Todos os registros produzidos durante a pesquisa ficarão sob nossa responsabilidade e apenas 

poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas na pesquisa. 

A pesquisa na íntegra poderá ser acessada no Banco de Teses da Capes e no site do Programa de 

Pós-graduação Mestrado em Educação: http://www.posedu.ufop.br/. 

Embora saibamos que qualquer pesquisa pode oferecer algum incômodo - tal como sentir-se 

constrangido com a presença das pesquisadoras - procuraremos estar atentos de modo a corrigir eventuais 

desconfortos, procurando propiciar situações em que todos se sintam à vontade para se expressar. Nossa 

intenção é criar um espaço para que você sinta-se estimulado a participar. 

A sua participação não envolverá qualquer gasto para você e nem para a instituição, uma vez que 

a pesquisadora providenciará todos os materiais necessários. 

Caso ainda deseje qualquer esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade para nos consultar e se 

houver qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFOP. Todos os dados de contato seguem ao final desta carta, que ficará em seu poder. 

Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar em participar voluntariamente 

desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o termo em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ana Helena Oliveira Queiroz                                          Prof
a
. Dr

a
. Regina Magna Bonifácio de Araújo 

        lena.90@bol.com.br                                                                  regina.magna@hotmail.com       

 

                             

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br - (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370      

mailto:lena.90@bol.com.br
mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ALUNOS) 

 

Eu, _________________________________________________________, de _____anos de idade, fui 

convidado(a) pela mestranda Ana Helena Oliveira Queiroz a participar de sua pesquisa. Sei que tal 

pesquisa conta com o apoio da coordenação desta instituição e que seu principal objetivo é conhecer e 

investigar os cursos de pedagogia e a sua dedicação à formação dos futuros educadores para a EJA, com o 

intuito de criar possibilidades para uma possível formação específica para tal modalidade.  

Fui informado que a pesquisa terá duração de, aproximadamente, uma hora e meia (uma aula), que 

acontecerá na instituição em estudo, de preferência na sala de aula da turma.  

Sei ainda que, como esse trabalho faz parte de uma pesquisa realizada sob a orientação da Prof.ª Dr.ª 

Regina Magna Bonifácio de Araújo do Departamento de Educação (DEEDU) da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), serei convidado a responder um questionário. 

Farei parte da pesquisa se desejar. Além disso, posso desistir de participar em qualquer momento, sem 

problemas.  

O estudo será suspendido ou encerrado em caso de impossibilidade da pesquisadora por motivos graves, 

como doença, e/ou no caso da escola ou alunos assim o desejarem. 

Estou ciente de que nem meu nome ou de qualquer professor da instituição será citado em nenhum 

documento produzido nessa pesquisa e que todos os registros produzidos durante o estudo ficarão 

guardados com uma das pesquisadoras e apenas serão consultados por pessoas diretamente envolvidas na 

pesquisa. Também terei acesso e poderei acessar o texto completo da pesquisa no Banco de Teses da 

Capes, e no site do Programa de Pós-Graduação Mestrado em educação: http://www.posedu.ufop.br/. 

Fui informado que as pesquisadoras se empenharão para diminuir qualquer incômodo - tal como sentir 

algum constrangimento com a presença das pesquisadoras – que eu possa sentir e que poderei entrar em 

contato com elas em qualquer momento. Tenho os dados necessários (e-mail e telefone) em minha carta 

convite. 

Minha participação não envolverá qualquer gasto, pois as pesquisadoras providenciarão todos os 

materiais necessários, e portanto não haverá ressarcimento de despesas. Está garantida a indenização em 

casos de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extra-judicial. 

 

Caso ainda tenha alguma dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, posso entrar em contato como o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. 

Sinto-me esclarecido em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

____________________________ 

Identidade 

 

 

_________________, _______ de _____________________ de 201  . 

 

 

 

 

http://www.posedu.ufop.br/
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APÊNDICE F – LISTA DE ADESÃO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

        UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

       INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  

 

A formação inicial de educadores de jovens e adultos oferecida nas Universidades 

Federais do Estado de Minas Gerais 

 

Prezado(a) aluno(a) do curso de Pedagogia da (Nome da Universidade), 

 

 Meu nome é Ana Helena, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) e mestranda em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Sob a orientação da Prof
a
. Dr

a
. Regina Magna Bonifácio de Araújo, 

desenvolvo uma pesquisa sobre as condições propostas nos cursos de pedagogia para a 

formação inicial do educador de jovens e adultos nas Universidades Federais do Estado 

de Minas Gerais, que ofereçam o curso de Pedagogia na modalidade presencial. 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo, respondendo a um questionário. 

Informamos que sua participação é voluntária e não lhe acarretará nenhuma despesa. 

Seu nome não será divulgado em nenhum momento, sendo atribuído a ele um código. 

Caso aceite, por favor, escreva seu nome, e-mail e telefone, que entraremos em contato 

enviando o questionário.  

Agradecemos sua colaboração e esperamos contar com sua participação, que será muito 

valiosa. 

Atenciosamente, 

 

Ana Helena Oliveira Queiroz 
lena.90@bol.com.br 
Mestranda em Educação – UFOP 

 

Prof
a
. Dr

a
. Regina Magna Bonifácio de Araújo 

Orientadora - UFOP 

regina.magna@hotmail.com 

 

 

 

Universidade Federalde 

Ouro Preto 

mailto:lena.90@bol.com.br
mailto:regina.magna@hotmail.com
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 NOME DO ALUNO CONTATO 

EMAIL TELEFONE 
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