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RESUMO 

 

A pesquisa sobre “Formação de Educadores de Jovens Adultos, no Curso de Pedagogia da 

UFPI, CSHNB, de Picos – PI: percepções e práticas docentes” apresenta a seguinte 

problematização: qual o perfil do Educador de Jovens e Adultos construído no curso de 

pedagogia da UFPI,CSHNB, de Picos – PI? E como objetivo geral: Analisar como ocorre o 

processo de formação de professores dentro do curso de Pedagogia, da UFPI, Campus de 

Picos-PI, para atuarem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). E como 

objetivos específicos: Verificar dentro das propostas do currículo do Curso de Pedagogia, se 

realmente há uma preocupação em preparar professores para atuarem na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA);  Averiguar práticas de ex-acadêmicos do referido curso em turmas de EJA e 

os resultados obtidos. A investigação caracteriza-se como uma pesquisa de campo, com 

abordagem qualitativa; tendo como sujeitos professores que atuaram e atuam em turmas na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que foram alunos do curso de Pedagogia 

da UFPI, CSHNB, de Picos – PI. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de 

questionário com 02 professores. O aporte teórico está elaborado em estudos realizados por 

Ribeiro (2001), Moura (2007), Freire (1982), Constituição Federal (1988), LDB 

9394/96(1996), PNE (2001 – 2010), PNE (2014 – 2024), Parecer 11/2000 e outros 

documentos relevantes para nosso entendimento a respeito do assunto. Conforme os 

resultados obtidos na pesquisa, constatamos que é necessário um olhar diferenciado para a 

formação inicial do futuro educador, sobretudo, porque poderão ser contemplados no decorrer 

do exercício do magistério com turma de EJA. E, como ficou evidente os cursos de 

licenciaturas não oportunizam nos cursos de formação de professores experiências que 

signifiquem o desenvolvimento de saberes e competências para atuar na modalidade de ensino 

EJA. Portanto, fica evidente a relevância de se pensar em mudanças no currículo do curso de 

Pedagogia, no sentido de rever o perfil do egresso diante da demanda educacional, social e 

política. 

 

Palavras – chave: Formação de professores. EJA. Pedagogia. 
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ABSTRACT 

 

 

The research on "Training of Young Adult Educators in the Pedagogy Course of the UFPI, 

CSHNB, of Picos - PI: perceptions and teaching practices" presents the following. 

Problematization: what is the profile of the Youth and Adult Educator built in the pedagogy 

course of the UFPI, CSHNB, of Picos - PI? And as a general goal: Analyze how The process 

of teacher training takes place within the Pedagogy course of the UFPI, Campus of Picos-PI, 

to work in the modality of Youth and Adult Education (EJA). And as specific objectives: 

Check within the proposals of the curriculum of the Pedagogy Course, if there is really a 

concern in preparing teachers to act in the Youth and Adult Education (EJA);  To find out the 

practices of former students of this course in EJA classes and the results obtained. The 

investigation is characterized as field research, with qualitative approach; Having as subjects 

teachers who acted and act in classes in the Youth and Adult Education (EJA) modality that 

were students of the course of Pedagogy of the UFPI, CSHNB, of Picos - PI. Data collection 

was performed through the application of a questionnaire with 02 teachers. Theoretical 

contribution is elaborated in (2001), PNE (2014 - 2024), Opinion of the Committee of the 

Regions (2001), Moura (2007), Freire (1982) 11/2000 and other documents relevant to our 

understanding of the matter. According to the results obtained in the research, we found that a 

Differentiated for the initial formation of the future educator, above all, because they can be 

contemplated during the exercise of teaching with EJA students. And, how was it? It is 

evident that undergraduate courses do not offer experience in the teacher training courses that 

imply the development of knowledge and skills To act in the EJA teaching modality. 

Therefore, it is evident the relevance of thinking about changes in the curriculum of the 

Pedagogy course, in order to review the profile of the Education, social and political demand. 

 

 

Key - words: Teacher training. EJA. Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Escolher um caminho a ser investigado, nem sempre é uma escolha fácil. Pois, ao se 

pensar em educação o universo de pesquisa é muito amplo. Contudo o presente estudo tem a 

intenção de fazer uma reflexão a cerca de como ocorre o processo de formação de Educadores 

de Jovens e Adultos no curso de pedagogia: percepções e práticas docentes. O interesse para o 

estudo desse tema se deu a partir dos estudos teóricos de autores como Freire (1981), Freire 

(1982), Arroyo (2006), Ribeiro (2001) realizados na disciplina Fundamentos da Educação de 

Jovens e Adultos. E por saber da importância da formação inicial, para a aquisição de 

conhecimentos teóricos e práticos na formação do educador que irá atuar junto ao público 

jovem e adulto. E que procuramos obter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. 

 Conforme citado pela professora Dra. Maria do Socorro Lucena Lima, na IV 

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia
1
, “para se entender a educação é necessário está  

em estado de pesquisa. E para estar em estado de pesquisa é necessário embrenhar, ou melhor 

estudar. Sendo isso determinante para efetivação desse processo educacional, mensuram-se os 

determinantes políticos e as politicas de formação de professores” (informação verbal).  

Portanto, para se compreender como ocorre o processo de formação de professores 

para atuarem na Educação de Jovens e Adultos é necessário embrenhar, ou seja, adentrar o 

universo que envolve o contexto politico e social em que se encontra a politica de formação 

de professores da EJA.  

Os participantes da pesquisa foram dois ex-academicos do curso de Pedagogia da 

UFPI/ Campos de Picos-PI, e que também são professores da modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos. No entanto ao escolher os participantes optou-se por professores que 

tivessem a mesma faixa etária, e atuassem na mesma escola. Os sujeitos da pesquisa tem faixa 

etária de idade entre 34 e 39 anos, e atuaram na Educação de Jovens e Adultos na Unidade 

Escolar São José, no ano de 2016. O pequeno número de participantes se deu pela dificuldade 

em encontrar ex-acadêmicos do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí/ 

Campos de Picos-PI, que atuam em turmas de EJA, visto que à maioria estão inseridos na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental.  

A pesquisa foi de cunho qualitativo e descritivo, pois, buscou-se, apropriar-se das 

percepções desses educadores quanto a sua formação acadêmica no Curso de Licenciatura 

                                                           
1
 Conferência intitulada: “Contradições e Possibilidades das Políticas de Formação de Educadores no Brasil.” 
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Plena em Pedagogia/Universidade Federal do Piauí/Campos Picos-PI. Assim como também 

sua práticas como docentes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  

Para tanto para obtenção dessas informações foram aplicados questionários com 10 

(dez) perguntas abertas, que tratam dos desafios encontrados na profissão de Educador de 

Jovens e Adultos (EJA), sobre o que pensam sobre a estrutura do currículo do curso de 

pedagogia, e quais foram os conhecimentos adquiridas durante a formação acadêmica dos 

mesmos que possibilitaram uma aprendizagem significativa, que possibilitassem desenvolver 

a profissão de educadores e educadoras da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Sendo assim a pesquisa teve como objetivo analisar como ocorre o processo de 

formação de professores dentro do curso de pedagogia, da UFPI/ Campos de Picos, para 

atuarem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Nesse sentido questionou-se qual o perfil do educador de Jovens e Adultos construído 

no curso de Pedagogia da UFPI, de Picos-PI? E como sabemos o processo de construção do 

perfil de educadores e educadoras de Jovens e Adultos, é algo que vem sendo construído  

durante décadas, é um processo que envolve o contexto histórico e social, mas que ainda não 

foi consolidado, portanto ainda é um processo em construção, que precisa ser repensado.  

Diante disso a pesquisa se torna relevante visto que busca fazer-se uma analise do 

contexto histórico e social da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, assim como também as 

politicas de formação de educadores e educadoras para atuarem na modalidade, e como essa 

formação está ocorrendo dentro da universidade.   

Estando o trabalho estruturado a partir da Introdução, o primeiro capítulo é intitulado: 

“Contexto Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil.” O segundo capítulo 

considera: “Aspectos Legais da Educação de Pessoas Jovens e Adultos”.  O terceiro capítulo 

apresenta: “Abordagem Metodologia do Estudo”. O quarto capítulo aborda: “Formação de 

educadores no contexto da EJA”.  O quinto capítulo traz a Analise dos Resultados do Estudo, 

tendo como foco conhecer os desafios da formação do educador de EJA. E, por último as 

considerações finais a respeito dos resultados alcançados com a pesquisa e as percepções da 

pesquisadora em relação ao trabalho realizado. 

Assim, apresenta-se a consideração do referencial teórico do estudo apresentando o 

contexto histórico da educação de pessoas jovens e adultas em nosso país.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

A educação de Jovens e Adultos no Brasil tem seus primórdios com a colonização e 

a chegada dos padres jesuítas, porém como forma de catequização dos índios que já 

habitavam o local e dos brancos que participaram do processo de povoamento. Os padres 

jesuítas fundaram muitas escolas de ler e escrever, destinadas aos filhos de colonos e 

formação de padres.  

Também é importante salientar que a forma de pensar em uma educação que ensine 

não só a ler e escrever, mas também capacite para o trabalho, como atualmente é pensada a 

educação para o proletariado e especial a Educação de Jovens e Adultos, teve início com os 

padres jesuítas, no século XVIII, pois até anteriormente a essa classe era oferecida apenas a 

educação informal.  Com os jesuítas começou haver uma preocupação não só com o ensinar 

ler e escrever aos indígenas, mas também o ensino de artes e ofícios.   

Segundo mencionado por Aranha (2006 , p. 126) 

 

A companhia de Jesus dispunha de oficinas em que mestres jesuítas ensinavam os 

ofícios mais necessários. Essa atividade também foi intensa nas missões, que se 

tornaram auto-suficientes,  porque os indígenas não aprendiam apenas os rudimentos 

apenas de ler e escrever, mas diversas artes e ofícios.   

 

 

   Com a expulsão dos jesuítas e a vinda da família Real para o Brasil, a educação 

voltada para a classe menos favorecida ficou desprezada. Dessa forma, as escolas eram 

direcionadas a burguesia, privilegiando o ensino somente para a elite. E por muito tempo o 

quadro da educação no Brasil permaneceu inalterado, chegando ao século XX com um 

elevado número de analfabetos, se comparado com outros países.  

A situação do Brasil só veio a melhorar após a primeira Guerra Mundial, quando  

houve um aumento no processo de escolarização das massas populacionais. Foi somente a 

partir de 1930, que a educação de jovens e adultos foi delimitando seu espaço na história da 

educação brasileira, consolidando um sistema público de educação elementar no Brasil. 

Período em que o país passava por grandes transformações econômicas, com o processo da 

industrialização e o grande crescimento da população urbana.  

Durante esse período a oferta de ensino básico gratuito foi impulsionada pelo 

governo federal, traçando assim diretrizes educacionais para todo o país. Porém, somente a 

partir da década de 40 é que o movimento incluiu o ensino de educação elementar para 

adultos. (RIBEIRO, 2001) 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, surge necessidade de integração e 

união dos povos e de bases eleitorais que dessem sustentação ao governo. Com isso, surge a 

preocupação com a educação elementar comum e de adultos.  

Em 1947, foi lançada a Campanha de Educação de Adultos, sobre a direção do 

professor Lourenço Filho, visando uma capacitação profissional, e que tinha como objetivo 

alfabetizar os adultos em curto período de tempo, alfabetização em três meses e condensar o 

ensino primário em dois períodos de 7 meses. Nesse período foram criadas várias escolas 

supletivas em várias regiões do país. A campanha de Educação de Adultos foi extinta no final 

da década de 50. (RIBEIRO, 2001) 

No decorrer dos períodos mencionados acima, desde a colonização até os primeiros 

anos da década de 50, a Educação de Adultos era vista apenas, como uma extensão da 

educação elementar, tendo como objetivo apenas ensinar o aluno a ler e escrever, não 

havendo uma preocupação em formulações teóricas-metodologias, voltadas para alfabetização 

de adultos.  Como era vista apenas no sentido de extensão da educação elementar eram 

utilizadas as mesmas práticas que se desenvolviam com as crianças, em relação aos 

conteúdos, metodologias de ensino, procedimentos de avaliação recursos didáticos, ou seja, o 

aluno adulto era comparado a uma criança.  

De acordo com Ribeiro (2001),  
 

A instauração da Campanha de Educação de Adultos deu lugar também à 

conformação de um campo teórico-pedagógico orientado para discursão sobre o 

analfabetismo e a educação de adultos no Brasil. Nesse momento, o analfabetismo 

era concedido com causa e não efeito da situação econômica, social e cultural do 

país. Essa concepção legitimava a visão do adulto analfabeto como incapaz e 

marginal, identificado psicológica e socialmente como criança. (RIBEIRO, 2001, 

p.20).    

   

No final dos anos 50, surgiram várias críticas ao modelo de alfabetização e 

aprendizado adotado pela Campanha de Educação de Adultos. E é entre o final da década de 

50 e início da década de 60 que o país começa a vivenciar grandes transformações na 

educação, surge então um novo paradigma pedagógico e uma nova visão sobre a alfabetização 

de adultos, tendo como seu principal representante o educador Paulo Freire.  

Moura ao se reportar a Freire cita que: 

 

Paulo Freire introduzia no cenário brasileiro reflexões e propostas para a educação 

de adultos que estimulavam a colaboração, a decisão, a participação e a 

responsabilidade social e politica. Explicitava o respeito ao conhecimento popular, 

ao senso comum do trabalhador, quando defendia a categoria do saber apreendido 

existencialmente, através do conhecimento vivo dos problemas do trabalhador e de 

sua comunidade, como ponto de partida da prática pedagógica. (MOURA, 2007, p. 

12).  
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Com o pensamento pedagógico de Paulo Freire e com suas propostas de alfabetização 

de adultos que contrapunha as concepções pedagógicas desenvolvidas anteriormente foi 

possível articular uma nova postura no que diz respeito à maneira de ver e tratar o educando 

adulto. Sendo assim, foi através de suas concepções pedagógicas que inspiraram os principais 

programas de alfabetização popular da década de 60 que se introduziram práticas de ensino 

inovadoras, contemplando a realidade e necessidades da pessoa adulta enquanto aluno.   

Freire defendia sua concepção de alfabetização em relação ao educando adulto ao 

referir-se a ela como sendo “[...] um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo 

um ato criador [...]. Enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização 

tem, no alfabetizando seu sujeito [...]. (FREIRE, 1982, p. 21 apud MOURA, 2007, p. 12). ” 

Com essas palavras, Freire defende a ideia e reforça o entendimento de que a pessoa adulta 

tem capacidade para aprender, no entanto, isso deve ocorrer de maneira criativa para que o 

conhecimento formal chegue até ao alunado como algo interessante e motivador, e, que o 

aluno se sinta sujeito de seu processo de aprendizagem. Enquanto ato político, prevê a 

libertação do homem como um ser alienado das práticas políticas partidárias e burocráticas 

criadas pela cadeia social. 

O educador Paulo Freire desenvolveu um conjunto de procedimentos pedagógicos que 

ficou conhecido como Método de Paulo Freire. Sendo reconhecido como precursor da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. (RIBEIRO, 2001). 

Na década de 60 sobre pressão dos grupos populares e de educadores foi então que o 

Governo Federal aprovou em janeiro de 1964 o Plano Nacional de Alfabetização, mas logo 

interrompido com o Golpe Militar de 1964. Com a interrupção desses programas, e a 

implantação de uma nova sistemática governamental, o governo Militar lança em 1967 o 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), programa que substitui então o Método 

Freiriano. Porém, infelizmente o MOBRAL acaba por servir apenas como um instrumento de 

coerção da população, enquanto controle comportamental, pois tal Programa não se 

preocupava em desenvolver no educando um pensamento crítico e problematizador, conforme 

havia expresso no método de Freire.   

Na década de 70 houve uma expansão do MOBRAL por todo Brasil. E a criação do 

PEI (Programa de Educação Integrada), voltados para os recém-alfabetizados e também os 

analfabetos funcionais.  Dessa forma, com a extinção do MOBRAL em 1985, foi criado em 

seu lugar a Fundação Educar, já no governo do então Presidente Fernando Collor de Mello. 



15 
 

Depois passou a ser denominado Programa de Educação Básica-PEB e mais tarde Curso de 

Suplência de 1º grau. (RIBEIRO, 2001).  

Em relação ao processo de aquisição da leitura e escrita nós anos 80 houve grandes 

contribuições na educação e também na educação de jovens e adultos, com a Psicogênese da 

Língua Escrita da psicopedagoga argentina Emília Ferreiro e as ideias de Vygotsky. 

(MOURA, 2007). 

Também não podemos esquecer as mudanças significativas para o campo educacional 

brasileiro, com a aprovação da Constituição Federal em 1988. Porém mesmo garantindo que “ 

o acesso ao ensino obrigatório é direito público e subjetivo”   poucas mudanças aconteceram. 

Logo após a aprovação da Constituição Federal a Fundação Educar foi extinta na 

década de 80. E em 1993, através do Parecer CCE Nº 13/93, o Curso de Suplência passou a 

ter a duração de cinco anos letivos divididos em cinco etapas. A primeira com duração de um 

ano correspondia a Alfabetização, e as seguintes correspondiam a duas séries por ano letivo. E 

permanecendo sem nenhuma reformulação até 2000.  

Na década de 90 a educação de jovens e adultos passou por grandes dificuldades no 

âmbito de politicas públicas direcionadas para essa modalidade, necessitando de 

reformulações que dessem sustentação a educação de Jovens e Adultos ao longo de sua 

trajetória na Educação Brasileira. E sentindo necessidade de reformulações na política que 

trata da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o Departamento de Educação de 

Jovens e Adultos (DEJA/MEC) elabora uma proposta denominada como “Proposta de 

Aceleração da Aprendizagem de Jovens e Adultos”, com o objetivo de reformulação da 

estrutura da EJA. (MOURA, 2002) 

No governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC foi criado o Programa 

Alfabetização Solidária - PAS, através do Conselho da Comunidade Solidária, sob a 

responsabilidade da ex-primeira dama Senhora Ruth Cardoso.  

Com a troca de representatividade partidária no governo brasileiro, o então presidente 

Fernando Henrique Cardoso – FHC, passa o poder para o senhor Inácio Lula da Silva, Lula, 

onde passou a denominar o PAS para PBA – Programa Brasil Alfabetizado; reeditado no 

primeiro mandato do governo Lula. 

No ano de 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, começou a haver uma 

transformação significativa na modalidade Educação de Jovens e Adultos, sendo 

desenvolvidas políticas educacionais, com o objetivo de diminuir as desigualdades 

educacionais no nosso país e o analfabetismo. Assim, como também elevar o número de 
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escolaridade da população brasileira, servindo como forma de ampliação de oportunidades de 

alfabetização e de inclusão dentro do sistema educacional.  

Referindo-se á Educação Básica foi desenvolvida a ação 2030, dentre essas ações está 

o apoio à Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, sendo criados programas 

governamentais, de responsabilidade do Ministério da Educação, para atender especialmente a 

esses jovens e adultos que por inúmeros motivos como repetência, evasão escolar ou falta de 

condições de acesso ou permanência na escola. É importante destacar que esses programas 

foram criados como forma de inclusão social dessa população, que por muito tempo sofreram 

com a desvalorização, o preconceito e a discriminação social. Considerando a especificidade 

da EJA, foram desenvolvidos programas próprios no campo dessa modalidade de ensino - 

EJA.  

O Programa Brasil Alfabetizado, lançado pelo governo federal em 2003:  

 

O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) que tem como objetivo promover a 

superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e 

contribuir com a universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua concepção 

reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como 

porta de entrada para a educação e a escolarização de pessoas ao longo da vida. 

Destaca-se, ainda, a elaboração pelo MEC e pelo Ministério da Justiça do Plano de 

Implementação da Educação no Âmbito do Sistema Prisional: contemplando os 

seguintes eixo: Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; Educação 

Profissional e Tecnológica; Formação de Profissionais da Educação e dos Agentes 

Penitenciários; a Aquisição de Equipamentos, Mobiliários, Materiais Pedagógicos e 

Literários e Infraestrutura Física (MEC, 2013, p. 15).     

 

     

Medidas mais recentes para formação escolar e profissionalizante de jovens e 

pessoas adultas foram estabelecidas por meio do ProJovem, ProJovem Urbano, para que esses 

jovens possam qualificar-se enquanto mão de obra capacitada.  

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), ou ProJovem  Urbano que: 

 

objetiva elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que sejam 

alfabetizados e não tenham concluído o ensino fundamental, visando a conclusão 

desta etapa por meio da modalidade da EJA integrada à qualificação profissional e o 

desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de 

cursos com 18 meses de duração. Aos entes federados que aderem ao ProJovem 

Urbano são repassados recursos calculados com base na meta de atendimento e 

frequência dos alunos matriculados para o desenvolvimento da ações previstas O 

programa contempla também atendimento a jovens das unidades prisionais a jovens 

moradores dos municípios com maiores índices de violência contra a juventude 

negra, integrada do Plano Juventude Viva (MEC, 2013, p. 15).   

 

 

É sabido que nas últimas décadas tenha sido notado um avanço em relação às 

políticas públicas relacionadas à Educação no Brasil. Temos visto nos últimos anos ações 

governamentais que beneficiam Educação Básica. Com isso não podemos deixar de falar da 
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Educação de Jovens e Adultos que é uma modalidade da Educação Básica. Que tem ganho 

ainda que lentamente uma visão mais atenta ás necessidades que essa modalidade carece. 

Porém, podemos perceber no tocante à quantidade a educação pública brasileira tem crescido, 

mas também não devemos esquecer que quanto à qualidade deixa muito a desejar. 

Dando continuidade à discussão da temática em voga, consideraremos no Capítulo II, 

os aspectos legais da EJA no cenário nacional abordando documentos como a Constituição 

Federal (1988), a LDB 9394/96, o PNE (2001 – 2010), o PNE (2014 – 2024), parecer 

11/2000, Diretrizes Curriculares para a EJA a e Formação de Professores para a referida 

Modalidade de Ensino da Educação Básica.         
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS 

 

No capítulo que se inicia descreveremos os aspectos legais da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil. Começaremos a discorrer a respeito da Formação docente para EJA. 

 

2.1 Formação docente para EJA 

 

Tendo em vista a importância e a legalidade da modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos em nosso país. E de suma importância e relevância falarmos da formação docente 

para atender o público a que se destina essa modalidade de Educação.  E apesar da amplitude 

e das diversas áreas em que o Pedagogo pode atuar é necessário repensar como está ocorrendo 

essa formação acadêmica dentro das Universidades brasileiras, se realmente essa formação 

dar conta de atender a todos os campos de atuação que nele estão incluídos. 

  Com isso é necessário entendermos como tem acontecido esse processo de formação 

de educadores no contexto dos cursos de formação de educadores com habilitação para 

ensinarem na EJA. E a esse respeito Freitas destaca: 

 
As discursões sobre a profissionalização dos (as) professores(as) e, especificamente, 

de jovens e adultos, no Brasil, têm ocupado um cenário de destaque a partir das 

últimas décadas do século passado, tornando-se cada vez mais central nas práticas 

educativas e nas discursões teóricas da área. Entretanto a atuação das Universidades 

brasileiras na formação inicial desses docentes tem sido muito tímida. ( FREITAS, 

2007.p. 43-44) 

 

E como percebemos a formação de professores para atenderem ao público da educação 

de jovens e adultos, apesar de ter ganhado destaque nas ultimas décadas ainda tem ocorrido de 

forma vagarosa. E para que isso seja modificado é preciso ser analisado todo o contexto dessa 

formação. Como assinala Freitas (apud MOURA, 2001-2005, p.44 ) é necessário entender 

que:  

 

A formação de educadores de jovens e adultos pressupõe que algumas questões 

sejam revisitadas, como: a trajetória dessa formação na historia da educação 

brasileira e dentro dela o tratamento legal que lhe é destinado; a oferta de cursos de 

formação básica em nível de ensino médio e de formação em cursos de graduação e 

pós-graduaçao; as experiências de formação continuada no âmbito das instituições 

educacionais formais e informais; as especificidades dos alunos jovens e adultos e as 

exigências para o educador; os conteúdos, saberes necessários para formação básica 

dos educadores e outras.  
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Diante do que foi exposto podemos perceber que a formação acadêmica nos cursos de 

formação de professores dentro das Universidades brasileiras tem se dado de forma lenta, não 

havendo uma maior preocupação por parte das universidades em formar professores que 

estejam capacitados para desenvolverem práticas educativas voltadas a atenderem o público 

alvo das turmas de EJA. 

E partindo dessa perspectiva é importante adentra dentro desses aspectos que 

envolvem a formação acadêmica de profissionais para trabalharem na Educação de Jovens e 

Adultos, dentro dos cursos de Pedagogia nas Universidades Brasileiras. Dando ênfase à 

formação acadêmica dentro da Universidade Federal do Piauí (Campos Senador Helvídio 

Nunes de Barros) na cidade de Picos Piaui.       

 

2.2 A Constituição Federal e a EJA 

 

No Art.205 da Constituição Federal (1988), fica estabelecido que “A educação, 

direito de todos e dever do Estado, e da família, será provida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O artigo citado acima fala diretamente da 

educação em seus aspectos gerais, mas deixa evidente a responsabilidade tanto do Estado, 

como da família em contribuir para inserção e permanência do educando no ambiente escolar. 

E, no artigo 208, do inciso I ao inciso VII, trata da garantia desses direitos diz o seguinte: 

 

O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de:  

I- Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria;  

II- progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III- atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

IV- educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; 

V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa, e da criação artística 

segunda a capacidade de cada um; 

VI- oferta de ensino regular, adequado às condições do educando; 

VII- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência á saúde. (BRASIL, 1988). 

 

 

Dessa forma, fica determinado no inciso I do Art.208 da Constituição Federal (1988), 

que a educação é um direito constituído também para as pessoas que não tiveram acesso a 

educação básica na idade certa. Ficando assim, garantido pela Constituição Federal de 1988 o 
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acesso à educação para as pessoas jovens e adultos que não tiveram oportunidades de 

frequentar o ensino regular na idade própria, conforme declarado pela legislação maior do 

país. 

  

2.3 Educação de Pessoas Jovens e Adultos na Lei n. 9394/96 LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional), de 20 de dezembro de 1996    

 

Neste tópico buscar-se a descrever sobre os aspectos legais referentes à Educação de 

Jovens e Adultos na Lei Nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica), 

sancionada em 20 de dezembro de 1996.  

E dentro do contexto da Educação de Jovens e Adultos, à LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), define o seguinte: “Art. 37 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”. E em seus parágrafos conclui-se que:  

 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuidade aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, considerando as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  

2§ O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. (BRASIL, 1996) 
 

 

E ainda falando da educação de jovens e adultos na LDB, vale ressaltar o que diz o 

Art. 38: 

Art.38. 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 refere este artigo realizar-se-ão:  

I- no nível fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II- no nível de conclusão de ensino médio, para maiores de dezoito anos. (BRASIL, 

1996)  

 
Considerando o que diz a Lei N° 9394/96 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), sobre a educação de jovens e adultos e de total relevância sabermos da importância das 

politicas publicas direcionadas a essa demanda da população que por diversos motivos não concluíram 

seus estudos dentro da idade apropriada para o sistema regular de ensino.  

 

     

2.4 Plano Nacional da Educação 
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               O PNE é um projeto de lei que tem como finalidade a articulação de politicas 

públicas no sistema educacional. Tendo como prioridade a melhoria da qualidade da educação 

brasileira. Esse documento norteia a educação e é uma base para elaboração dos planos 

federais, estaduais e municipais, que devem ser elaborados de acordo com o PNE. Nele são 

traçadas diretrizes, metas e estratégias para serem implantadas nas várias modalidades de 

ensino, que o PNE abrange. Dentre as modalidades contempladas pelo PNE estão Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Superior, Educação à Distância e Tecnologias Educacionais, Educação Tecnológica e 

Formação Profissional.   

 

2.4.1 Plano Nacional da Educação (2001 a 2010) 

 

O Plano Nacional da Educação tem suas bases legais no Art.214, da Constituição 

Federal de 1988, determinado pelo mesmo à criação da lei do Plano Nacional da Educação 

(PNE), ficando estabelecido da seguinte forma:   

 

Art.214- A lei estabelecerá o plano nacional da educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos de diferentes esferas 

federativas que conduzam a:  

I- erradicação do analfabetismo; 

II- universalização do atendimento escolar; 

III- melhoria da qualidade do ensino; 

IV- formação para o trabalho; 

V- promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VI- estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988) 

 

 

O Plano Nacional da Educação (PNE), amparado pela Constituição Federal de 1988, 

que estabelece a criação da lei do PNE, em seu Art-214, já mencionado acima e também 

garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996 (Lei 

n.9.394/96). Ficando estabelecido no Título IV da LDB que fala da Organização da Educação 

Nacional, determinado o seguinte: “Art. 9° - A união incumbir-se à de: I elabora o Plano 

Nacional da Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os Munícipios”.         

E por força legal, em 9 de janeiro de 2001 é aprovada Lei N° 10.172/01, que aprova o 

Plano Nacional e dá outras providências. Sendo aprovado o PNE 2001 a 2011, no Governo de 
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Fernando Henrique Cardoso. O Plano Nacional de Educação estabelece metas, estratégias e 

diretrizes no âmbito da politicas educacionais para serem atingidas no decorrer de dez anos.   

E após dez anos da aprovação do primeiro PNE, foi criada e aprovada uma nova lei. 

Sendo implantada e aprovada a Lei 13.005/14, de 20 de Junho de 2014, que aprova o novo 

PNE (2014-2024), no governo da presidenta Dilma Rousseff.  O PNE (2014-2024) estabelece 

20 metas que deverão ser atingidas no prazo de dez anos. 

Cabe ressaltar que um dos principais motivos da criação da lei do Plano Nacional da 

Educação previsto no artigo 214 Constituição Federal (1988), inciso I era criar meios que 

conduzissem à erradicação do analfabetismo no Brasil. No que diz respeito à educação de 

jovens e adultos a meta 10 trata especificamente dessa modalidade de educação.  Com isso 

ficou definido como a Meta 10: oferecer no mínimo, 25% (vinte cinco por cento) das 

matriculas de educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional.   

O PNE também traça estratégias para que essas metas possam ser atingidas até 2024. 

E no que corresponde a Meta 10, já citada acima, foram definidas 11 estratégias para que ao 

longo desses dez anos que se seguem sejam cumpridas.  

Apesar de todas às estratégias definidas para que a meta 10 se cumpra durante o 

período de dez anos, é necessário observarmos se de fato essas estratégias estão sendo 

efetivadas no âmbito das politicas publicas para que realmente cumpra-se a meta definida pelo 

novo PNE. Considerando esses elementos e se fizermos um estudo aprofundado sobre as 

metas estabelecidas no antigo PNE veremos que à maioria não se tornaram realidade e apenas 

ganharam um retoque no novo PNE. Nesse sentido resta saber se tudo o que foi colocado no 

papel será praticado, esse é o desafio maior torna-lo realidade. 

 

2.5 Parecer nº 11/2000 

 

  O Parecer CNE/CB 11/2000, é um documento que trata sobre as Diretrizes 

Curriculares para Educação de Jovens e Adultos.  Tento como o objetivo à Educação de 

Jovens e Adultos. Aprovado em 10 de maio de 2000, tendo como relator Carlos Alberto Jamil 

Cury. 

O presente parecer traça as diretrizes curriculares para Educação de Jovens e 

Adultos. Direcionada especificamente para:  

 
Aos sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos que venham a se ocupar 

da educação de jovens e adultos sob a forma presencial e semi-presencial de cursos 

que tenham como objetivo o fornecimento de certificados de conclusão de etapas da 
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educação básica. Para tais estabelecimentos, as diretrizes aqui expostas são 

obrigatórias bem como será obrigatória uma formação docente que lhes seja 

consequente (BRASIL 2000) 
 

   
Fazendo uma abordagem geral do assunto principal relatado no mesmo que são as 

Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. Como também dos Fundamentos 

e Funções da EJA e dentre desse contexto cita as definições prévias, conceitos e funções da 

EJA, expõe as Bases Legais das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos em seus diversos aspectos como: Bases Legais: históricos e Bases Legais Vigentes.  

Discorre também sobre o contexto em que se encontrava a Educação de Jovens e 

Adultos no momento da elaboração do parecer CNE Nº11/2000, ou seja, Educação de Jovens 

e Adultos-hoje, como exemplos os Curso de Educação de Jovens e Adultos, Exames, Cursos a 

Distância e no Exterior e Plano Nacional da Educação.  

Nele mencionam-se as Bases Históricas da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, 

faz também menção da Educação através das iniciativas públicas e privadas; Refere-se a 

analise de indicadores estatísticos da situação da EJA. Outro fator importante exposto no 

Parecer diz respeito à formação docente de educadores de jovens e adultos. Remete ao mesmo 

documento as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, ressaltando 

a importância do direito à educação.          

Todos esses aspectos são garantidos por lei em nossa lei maior à Constituição Federal 

de 1988 e pela lei 9.394/96 LDB (Lei de Diretrizes Bases da Educação). Considerando a bases 

legais das Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos, tema do parecer. Diante 

do que foi exposto faz se necessário um aprofundamento sobre o que diz a as Diretrizes 

Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. E partindo desse entendimento é pertinente 

um estudo mais detalhado sobre o assunto, na qual será escrito no próximo subcapitulo.  

 

2.5.1 Diretrizes Curriculares para EJA 

 

Com a definição das Diretrizes Curriculares para Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, em primeiro momento pensou-se apenas amplia-la para Educação de Jovens e 

Adultos, sem pensar nas características especificas dos discentes que estão inseridos na 

modalidade. Então não podemos deixar de pensar na demanda que frequenta as turmas de 

EJA, que na maioria dos casos são alunos que sofreram processo de exclusão do ensino 

regular.  

E buscando atender as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, foi pensada e 

criada em consonância com a Base Nacional Comum, uma parte diversificada do currículo 
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que visa melhorar o atendimento a educação nessa modalidade. Sendo homologado o parecer 

CNE/CEB 11/2000 que versa as Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. 

Com as Diretrizes Curriculares para EJA, pode se definir um currículo com finalidade de 

planejar e desenvolver estratégias que pudessem contribuir com melhoria na qualidade dessa 

educação.  
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CAPÍTULO III 

ABORDAGEM METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

O presente capítulo visa apresentar os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa. Mostrando os caminhos percorridos para obtenção de resultados da pesquisa 

realizada. 

   

3.1 Tipos de Pesquisa 

 

O processo de formação de professores ainda é algo que nos leva a discussão tendo em 

vista muitos empasses decorrentes de tal processo. Neste sentido, abordar a presente temática 

sobre formação de professores no contexto da Educação de Jovens e Adultos, nos permite a 

realização de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, bibliográfica e pesquisa de 

campo. 

A pesquisa foi de cunho qualitativo, pois buscou-se compreender os aspectos que 

englobam a formação de professores para atuarem em turmas de EJA. Analisando assim o 

perfil desses educadores no contexto de sua formação acadêmica no curso de pedagogia. 

Como discorre Minayo:  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 

Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. 

Ou seja, ele trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes. E esse conjunto de fenômenos humanos e 

entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só 

por agir, mas por pensar sobre o que fazer e por interpretar suas ações dentro e a 

partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. O universo da 

produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das representações 

e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser 

traduzido em números e indicadores quantitativos. (MINAYO, 2012, p.21)         

 

 

De acordo com a citação o estudo se adequa a pesquisa de abordagem qualitativa, pois não 

tem o objetivo de quantificar resultados, mas permitir aos sujeitos da pesquisa, descreverem seus 

pensamentos de forma livre em relação aos questionamentos levantados através da pesquisa.  

Dessa maneira, a pesquisa também se deu de forma descritiva, pois descreverá as 

características da formação de professores para atuarem em turmas de EJA, tendo como grupo 

específico ex-alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, campos de 

Picos-PI, que atuaram e atuam em turmas de EJA. Nesse sentido será descritiva, pois segundo 

Fernandes e Gomes (2003):  

 



26 
 

Trata-se, portanto, de uma modalidade de pesquisa cujo objetivo principal é 

descrever, analisar ou verificar as relações entre fatos e fenômenos (variáveis), ou 

seja, tomar conhecimento do que, com quem, como e qual a intensidade do 

fenômeno em estudo. A pesquisa (descritiva pode também ser utilizada para 

avaliação de programas; sendo que tais estudos podem ou não trabalhar com 

formulações de hipóteses e muitas vezes podem servir de base para estudos causais. 

(FERNANDES; GOMES, 2003, p.8) 

 

 E sabendo que para haver um aprofundamento maior sobre o assunto é necessário 

um estudo aprofundado sobre o tema, tendo como suporte teórico autores que trabalham a 

temática, nesse sentido para a fundamentação e embasamento teórico da pesquisa foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, pois de acordo com Matos (2002): “A pesquisa 

bibliográfica é realizada a partir de um de um levantamento de material com dados já 

analisados, e publicados por meios eletrônicos, com livros, artigos científicos, páginas da 

Web site, sobre o tema que desejamos conhecer. (MATOS, 2002, p.40)”. 

Nesse sentido o aporte teórico da pesquisa, está elaborado em estudos realizados por 

Ribeiro (2001), Moura (2007), Freire (1982), Constituição Federal (1988), LDB 

9394/96(1996), PNE (2001 – 2010), PNE (2014 – 2024), Parecer 11/2000, Diretrizes 

Curriculares para Educação de Jovens e Adultos, Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia e o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia/ UFPI/ Picos-PI. Tendo como 

finalidade compreender os aspectos teóricos e históricos da Educação de Jovens e Adultos.  

Para tanto a para a investigação foi realizada através de uma pesquisa de campo. Pois 

quando se trata de uma pesquisa de campo Matos ressalta que: 

 

Muitos autores não fazem referência à denominação pesquisa de campo. Outros, 

entretanto, utilizam essa expressão para caracterizar as investigações em que, além 

da análise bibliográfica, e por vezes documental, os pesquisadores coletam dados 

com as pessoas, fazendo uso de diversas técnicas. (MATOS 2007.p.42)  

  

Sendo assim a pesquisa se enquadra na pesquisa de campo, pois além das análises 

bibliográficas realizadas com autores que discutem a temática, também foram analisados 

vários documentos como a Constituição Federal de 1988, Diretrizes Curriculares para 

Educação de Jovens e Adultos, dentre outros que foram importantes para o estudo, e que já 

foram citados em parágrafos anteriores. Também foi utilizada a coleta de dados, sendo 

utilizada como técnica para a coleta desses dados questionários com perguntas abertas. É 

nesse sentido que a pesquisa se torna uma pesquisa de campo, pois se utilizou de todos os 

procedimentos a que se refere à pesquisa de campo. 

 

3.2 Instrumento de coleta de dados 
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Os instrumentos de coleta de dados são técnicas de coletas de dados, que utilizamos 

para obtermos informações que são essenciais para atingir os objetivos do tema estudado. E 

assim segundo Rudio ( 1986), p. 114) “ chama-se instrumento de pesquisa o que é utilizado 

para coleta de dados”. 

 Para obtenção de maiores informações acerca do tema em voga optamos pela 

aplicação de questionário aos participantes do estudo. Pois segundo Richardson (2009) “O 

questionário cumpre pelo menos duas funções: descrever as características e medir 

determinantes variáveis de um grupo social”. Podendo fazer uso de questionários com 

perguntas fechadas e perguntas abertas, que devem se respondidas por escrito. E, por permitir 

uma maior flexibilidade nas respostas escolhemos o questionário com perguntas abertas que 

segundo Richardson: 

 

Os questionários com perguntas abertas caracterizam-se por perguntas ou afirmações 

que levam o entrevistado a responder com frases ou orações. O pesquisador não está 

interessado em antecipar as respostas, deseja uma maior elaboração das opiniões do 

entrevistado. (RICHARDSON, 2009, p. 192-193)  

  
 

Esse instrumento cabe perfeitamente nesse tipo de pesquisa por permitir aos sujeitos 

uma maior liberdade na reformulação de suas opiniões a respeito dos questionamentos 

levantados. Ficando assim, livre para expressarem seu pensamento.  

Os questionários com (10) dez questões abertas foram entregues a 02 (dois) ex-

acadêmicos do curso de pedagogia, e professores da modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Sendo assim um instrumento fundamental para analise de dados. A aplicação 

dos questionários se deu no mês de novembro de 2016.   

 

3.3 Universo e Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são ex-alunos do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 

(UFPI), Campos de Picos-PI (CSHNB), atuantes na modalidade de ensino Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Para tanto foi estabelecido critérios para seleção desses professores, 

nesse sentido estabeleceu-se que a pesquisa seria realizada com professores que atuaram na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano de 2016, e que também fossem 

professores na mesma instituição de ensino. Além de terem a mesma faixa etária de idade. 

Como também vale ressaltar ás dificuldades encontradas para serem encontrados ex- 
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acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí/ Campos de Picos que 

atuassem na modalidade de educação de jovens e adultos.    

Nesse sentido a pesquisa foi realizada apenas com dois professores, que concluíram 

seu curso entre 2011 e 2013, sendo eles professores na mesma instituição e atuam na 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos. Os professores citados trabalham na 

Unidade Escolar São José.       

 

3.4  Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu no Município de Picos-PI, de outubro a novembro de 2016. 

E o aprofundamento teórico e a análise dos resultados ocorreram até fevereiro de 2017. Para a 

coleta de dados utilizamos como instrumento, questionário com 10 (dez) perguntas abertas, 

para análise dos resultados dividimos as questões em três categorias: a primeira categoria trata 

dos desafios encontrados na profissão de Educador de Jovens e Adultos (EJA), a segunda 

refere-se ao currículo do curso de pedagogia, e terceira trata da aquisição de conhecimentos 

para a formação de Educadores para Educação de Jovens e Adultos.  

E assim traçando essas categorias fica mais fácil a analise do estudo, através da 

pesquisa minuciosa e dos dados coletados podendo ser possível traçar o perfil do educador de 

jovens e adultos para atuarem em turmas de EJA. Para tanto foi realizada uma análise de 

conteúdo, pois é através dessa análise que iremos obter informações que desejamos para o 

estudo, a esse respeito Morais (1999, p.32) diz que:  

 

[..] a análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Ajudando 

a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum. 

 

                  Sendo feita uma leitura e releitura do conteúdo, tendo como objetivo a 

reinterpretação das respostas dos participantes, para uma compreensão melhor dos resultados 

da pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA EJA 

 

Neste capítulo pretende-se compreender como tem ocorrido a formação de 

professores no contexto da EJA. E como sabemos uma das áreas de atuação do Pedagogo é a 

Educação de Jovens e Adultos. Contudo, apesar da diversidade de áreas de sua atuação, seria 

importante refletirmos e analisarmos se o curso de Pedagogia contempla com amplitude todas 

as áreas de atuação do Pedagogo.  

Desde sua criação em 1930, foi identificado como um curso de bacharelado que 

poderia ser contemplado como uma licenciatura. E a partir de 2006 com as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacional - PCNs,  passou a ser identificado exclusivamente como 

uma licenciatura.  

Nesse sentido, tratando-se da formação de professores no contexto da EJA, assim, 

faz-se necessário compreendermos a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura. E, em especial o diz a Resolução sobre a formação de professores para 

atenderem a demanda da Educação de Pessoas Jovens e Adultas dentro dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia. Para uma melhor compreensão podemos citar o que trata a 

seguinte Resolução em seu artigo 1º: 

 
Art.1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, condições de ensino 

e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e 

avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação 

superior do país, nos termos explicitados nos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 e 

3/2006).  (BRASIL 2006). 

 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia no Artigo 4º, faz menção as 

diversas áreas em que o Pedagogo pode desempenhar o exercício da docência:  

 
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer na 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 outras áreas nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL 2006)    

 

É importante observar que no artigo citado acima a Educação de Jovens e Adultos 

não é mencionada explicitamente. No entanto, temos a compreensão de que o pedagogo (a) 

poderá exercer o magistério em turmas de EJA, tendo em vista, a brecha que se verifica ao 

sugerir “outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”. Em nosso 
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entendimento a modalidade EJA se encaixa em tais áreas. Com isso, a formação de 

professores para EJA, dentro das Diretrizes Curriculares no curso de Pedagogia deve ampliar 

o perfil do egresso, afim de que os acadêmicos possam estar atuando neste contexto.  

Assim, é fundamental abordarmos sobre como tem sido distribuída a carga horária 

nos cursos de licenciatura, formação de professores, sobretudo, no curso de Pedagogia, para 

que o currículo do curso possa atender as modalidades apresentadas no Plano Nacional de 

Educação (PNE) de acordo com o perfil do profissional que se pretende formar, no intuito de 

contemplar a demanda local. Isso nos viabiliza vermos até que ponto há uma preocupação 

com a formação de educadores para estarem exercendo o magistério na educação de pessoas 

jovens e adultas. Diante disso é relevante citar o que menciona o Artigo 7º das Diretrizes 

Curriculares para Educação de Jovens e Adultos a respeito da carga horária do curso de 

Pedagogia: 

 
Art.7º o curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 

horas de efetivo trabalho acadêmico, assim, distribuídos: 

I- 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 

atividades prática de diferentes naturezas, participação em grupos cooperativos de 

estudos;  

II- 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas especificas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III- 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas especificas 

de interesses dos alunos, por meio, de iniciação cientifica, da extensão e da 

monitoria. (BRASIL 2006)       

 

 

Como podemos ver no inciso II do Art. 7º a prioridade maior do estágio 

supervisionado é na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 

outras áreas em que o Pedagogo desempenha suas funções. Porém, cabe a cada instituição 

decidir em que outros ambientes irão proporcionar o estágio a seus discentes, ou seja, sua 

formação para atender cada modalidade de ensino, depende da percepção dos docentes e da 

IES para definirem, o perfil do profissional que estará se formando em Pedagogia.  

Diante do exposto, é pertinente verificarmos o que as Diretrizes Curriculares 

determinam em relação ao Estágio Supervisionado para o curso de Pedagogia, observando as 

áreas em que o pedagogo pode direcionar sua prática docente.  

O inciso IV do Artigo 8º trata especificamente das áreas em que os estágios 

supervisionados podem ser desenvolvidos: 
 

IV- estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 

graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-

escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competência: 
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a) na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente; 

b)nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na Modalidade Normal; 

c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 

d) na educação de Jovens e Adultos; 

e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades e projetos educativos;  

f) em reuniões de formação pedagógica. (BRASIL 2006) 

 

 

Dessa forma, percebemos que não há uma exigência com relação ao estágio curricular 

na Educação de Jovens e Adultos, cabendo a cada Instituição a escolha das áreas em que 

podem ser desenvolvidos os estágios, visto que a prioridade é a Educação Infantil e os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Compreender a relevância da prática de Estágio em turmas 

de EJA, certamente é algo que apenas os docentes que pesquisam na área sentem e, que nem 

sempre a equipe responsável por esta atividade acadêmica irá manifestar-se para além do que 

está determinado pela legislação pertinente. 

Diante da liberdade de escolha para o desenvolvimento do estágio curricular nas 

diversas áreas em que o pedagogo pode desenvolver o estágio curricular. E sabendo da 

importância do acadêmico do curso de pedagogia passar por experiências profissionais nas 

áreas de sua atuação. É de profunda relevância sabermos qual a importância dada à formação 

do professor para atuar na Educação de Jovens e Adultos, dentro do curso de Pedagogia e 

especificamente no curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Federal do Piauí – 

UFPI, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros – CSHNB, Picos-PI.  Visto que o estágio 

nessa área não é tido como prioridade dentro das Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia.   

De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, no tocante a Modalidade de Ensino - Educação de Jovens e Adultos é fundamental 

fazermos uma breve análise sobre o currículo do curso de Pedagogia e suas propostas 

curriculares dentro do Projeto Pedagógico do Curso. Verificando quais são as disciplinas que 

fundamentam as bases teóricas e práticas que permitam uma aprendizagem significativa e 

eficaz, contribuindo para a formação profissional do educador de jovens e adultos como 

forma de viabilizar aos discentes uma formação sólida que colabore para aquisição de 

conhecimentos teóricos e práticos na área da EJA. 

Segundo o PPC, o principal objetivo do Curso de Pedagogia da UFPI/CSHNB, Picos 

“é a formação do profissional comprometido com as questões educacionais, locais, regionais e 

nacionais e com a realidade social de forma crítica e transformadora”. Nota-se que o curso 

tem como objetivo formar um profissional que esteja preparado para lidar com todas as 
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questões que envolvam a educação, seja no cenário local, regional e nacional, em todos os 

seus aspectos. Sendo um agente transformador capaz de desenvolver um pensamento crítico 

que contribua para transformação da realidade educacional, social e política do país.  

Ficando também explicito no PPC que: “o curso garantirá a formação do educador 

para atuar na docência, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na formação pedagógica do 

profissional docente e na gestão educacional”. Vê-se que o curso garante a formação do 

educador para atuar na docência. Porém, não é garantido de forma clara o exercício do 

magistério na Educação de Jovens e Adultos. Não sendo esta modalidade e ensino tratada 

como uma das prioridades na formação profissional dos acadêmicos do Curso de Pedagogia 

da UFPI, Campos de Picos.  

O PPC ainda menciona que o  

 

curso proporciona a aquisição dos conhecimentos básicos que permitam ao 

profissional, condições efetivas de desenvolver com competência, tarefas pedagógicas 

não docentes em todo e qualquer ambiente onde haja espaço para desenvolvimento de 

ações educativas. (BRASIL 2007) 

 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UFPI/Picos o 

Pedagogo está apto a atuar na docência, nos anos iniciais do ensino fundamental, na formação 

Pedagógica do profissional docente e na gestão educacional.    

Como podemos perceber o curso proporciona uma formação que possibilita o 

profissional desenvolver práticas pedagógicas em espaços escolares e não escolares, desde 

que neles sejam desenvolvidas atividades educativas. Considera que o pedagogo está apto a 

atuar na docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Analisando que a EJA é uma 

modalidade da Educação Básica e do ensino fundamental percebemos que o Projeto 

Pedagógico do Curso não faz alusão ao professor para atuar no ensino fundamental na 

modalidade de educação de jovens e adultos. Assim, como também não cita o preparo do 

pedagogo para lidar com alunos que se enquadrem na Educação de Jovens e Adultos. 

Quanto à organização curricular do Curso de Pedagogia verificamos que não há 

nenhuma disciplina prática que possibilite o discente do curso vivenciar experiências de um 

educador de jovens e adultos. Pois há apenas uma disciplina que dá suporte teórico para a 

formação do profissional da EJA: “Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos”, carga 

horária de 60 horas aula. Disciplina cuja ementa prevê que o docente responsável pela mesma 

deve contemplar no decorrer da carga horária. 

Nesse sentido, seria importante que o estudante do curso vivenciasse experiências 

teóricas e práticas na área da Educação de Jovens e Adultos, como forma de conhecer a 
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realidade e o perfil dos educandos dessa modalidade, pois se trata de um público diferenciado, 

que já trazem consigo uma visão de mundo. É sendo, assim seria importante o 

desenvolvimento do estágio nessa modalidade. Como forma de propiciar ao acadêmico uma 

formação teórica e prática através da disciplina de estágio curricular. 

O próprio Projeto Pedagógico do curso destaca a importância da disciplina que 

compõem o estágio curricular, sendo consideradas da mais alta significação para a formação 

do educador, uma vez que as exigências realizadas na escola assumem, para o estudante, uma 

importância vital, iniciando o futuro educador em sua vida profissional, através da vivência de 

situações concretas do cotidiano.       

Podemos dizer que o curso de Pedagogia/UFPI, tem como foco principal a formação 

do educador para atuar na educação infantil e nas series iniciais do ensino fundamental, visto 

que as disciplinas teóricas e práticas do curso estão concentradas em sua maioria na formação 

do educador para trabalha com crianças. Portanto sabendo que a EJA é parte integrante da 

educação básica, no Ensino Fundamental nessa modalidade é necessário que essa formação 

atente para o público do Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos.   

Então dessa forma como podemos construir um perfil próprio do Educador de Jovens 

e Adultos, se não é dada uma notoriedade a esse campo de atuação do Pedagogo. Partindo 

desse entendimento Arroyo vem dizer que:  

 

Em outros termos, podemos dizer que se não temos politicas fechadas de formação 

de educadores para EJA é porque ainda não temos politicas muito definidas para 

própria educação de jovens e adultos. Essas politicas precisam ser construídas, e será 

preciso muita iniciativa e capacidade criativa para o fazermos. Isso vai exigir, no 

meu entender, muito diálogo, muita lucidez e, sobretudo, muita coragem dos cursos 

de Pedagogia para que possa construir esse perfil. (ARROYO, p. 18)   

 

Como citado acima por não haver politicas públicas bem definidas sobre a formação 

de Educadores de Jovens e Adultos, essa formação é um processo em construção. Cabendo 

dessa forma aos cursos de Licenciatura em Pedagogia, construir esse perfil de educador 

multifacetado.          
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CAPÍTULO V 

CONHECENDO OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR DE EJA 

 

5.1 Analisando os resultados do estudo 

  

Conforme já mencionado anteriormente, aplicamos o questionário para obtermos 

maiores informações acerca da temática em voga. Assim, o referido instrumento possui uma 

breve apresentação do objeto de estudo, aborda a relevância da pesquisa e de que o mesmo se 

trata de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. O instrumento busca informações sobre 

a formação inicial dos participantes e sua atuação enquanto professor (a), de turma de EJA. 

De acordo com o mencionado no item 3.3, o questionário é composto por dez questões abertas 

que visam nos darmos uma compreensão dos desafios para a formação do educador de 

pessoas jovens e adultas. 

A seguir, estaremos apresentando os resultados por meio de quadro, estabelecendo um 

comparativo entre as falas dos professores envolvidos no estudo. 

Como participantes da pesquisa temos 2 (dois), ex-acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, UFPI, CSHNB, Picos. Sendo que um é do gênero masculino, tem 

39 (trinta e nove) anos, graduado em Pedagogia, iniciou sua graduação em 2007 e a concluiu 

em 2011. Cursa Especialização em Metodologia do Ensino Superior e Gestão (2016). Está 

atuando a 4 (quatro) anos no exercício do magistério e há 1(um) ano e meio na Modalidade de 

Ensino EJA. A professora participante, possui 34 (trinta e quatro) anos; graduada em 

Pedagogia (2008 – 2013); especialista em LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais). Atua no 

magistério a 5 (cinco) anos e, em turma de EJA a 3 (três) anos. Como podemos verificar os 

participantes pertencem ao gênero masculino e feminino, dessa forma os trataremos como 

professor e professora, no decorrer da apresentação de suas falas. Os quadros que irão 

apresentar os resultados constam da pergunta e resposta dos professores, assim prosseguimos 

com a primeira questão. 
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5.1 Os desafios da profissão de educador de pessoas Jovens e Adultos (EJA) 

 

Quadro 1 – Qualificação para trabalhar com turma de EJA 

Pergunta Resposta 

1.Você, enquanto professor 

(a) de turma de EJA se sente 

qualificado para trabalhar 

com essa modalidade de 

ensino? Comente.  

Professor Professora 

Não, pois durante a formação 

acadêmica temos apenas uma 

disciplina que trata dessa 

modalidade de ensino, sem 

passar por um estágio da 

referida modalidade. 

Devido ter feito estágio na 

EJA na minha graduação e 

ainda ter feito o meu TCC 

também sobre a EJA, 

facilitou muito na minha 

atuação com discentes de 

EJA, mas muitas vezes tive 

que buscar outros pontos 

para estimular os educandos 

a desenvolverem uma 

aprendizagem eficaz. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com as respostas, podemos inferir que o Professor não se sente preparado, 

qualificado para atuar em turmas de EJA, pois, teve apenas uma disciplina de correr de sua 

graduação, o que não lhe possibilitou um domínio maior sobre tal realidade escolar. Já a 

professora, comenta que teve a oportunidade de realizar o Estágio em turma de EJA e 

desenvolveu seu Trabalho de Conclusão de Curso a respeito do tema; mesmo assim, sentiu a 

necessidade de buscar conhecimentos que contribuíssem com sua prática pedagógica em sala 

de aula. 

 

 

Quadro 2 – Principais desafios 

Pergunta Resposta 

2.Quais são seus principais 

desafios? 
Professor Professora 

A falta de material didático 

que condiz com a realidade 

do aluno que não sabe ler; o 

desinteresse mesmo pelas 

aulas. 

Os principais desafios era 

fazer com que aqueles alunos 

que chegavam cansados do 

dia-a-dia participassem das 

aulas, ou seja, conseguissem 

obter uma aprendizagem 

significativa, principalmente 

no desenvolvimento da 

leitura e escrita. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 
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Podemos verificar que os desafios de ambos diz respeito a rotina de sala, onde é 

preciso manter o aluno adulto, trabalhador, motivado para permanecer em aula, participar das 

atividades propostas, ter material didático de qualidade e com isso conseguir resultados 

satisfatórios em relação ao aprendizado dos educandos.   

 

Quadro 3 Superação dos desafios 

Pergunta Resposta 

3.Como você tenta superá-

los? 
Professor Professora 

Tento superar as dificuldades 

com diálogo, conversas, 

adentrando no mundo deles, 

produzir material didático 

diferenciado, adequando-se a 

realidade do alunado. 

Buscando ensinar de forma 

diferente, ou seja, aulas 

dinâmicas e que envolvessem 

o dia-a-dia dos discentes. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

Conforme os docentes participantes do estudo, a superação dos desafios 

diagnosticados em sala de aula, vem com o uso do diálogo, material didático e metodologia de 

ensino diferenciado, dinâmico e, sobretudo, a adequado a realidade dos educandos. 

Dai entra a importância de que desses educadores e educadoras de jovens e adultos  

tenham conhecimentos de que o público que frequenta a Educação de Jovens e Adultos(EJA) 

como ressalta Arroyo (2006, p.23) “São jovens e adultos que tem uma trajetória muito 

específica, que vivenciam situações de opressão, exclusão, marginalização, condenados à 

sobrevivência, que buscam horizontes de liberdade e emancipação no trabalho e na 

educação”.    
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5.2 O currículo do curso de Pedagogia 

 

Quadro 4 – Contribuições teórica e prática do curso de Pedagogia. 

Pergunta Resposta 

4.Quais as contribuições 

teórica e prática que o curso 

de Licenciatura em 

Pedagogia lhe ofereceu para 

atuar em turmas de EJA? 

Professor Professora 

Ofereceu apenas a parte 

teórica, porque a prática nós 

não tivemos, até 2011. 

Eu paguei uma disciplina 

sobre EJA, e, ainda tive a 

oportunidade de fazer um dos 

estágios na EJA, a partir daí 

me apaixonei e resolvi 

pesquisar sobre a 

importância da leitura na 

EJA, onde foi o tema do meu 

TCC. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

 Segundo o professor houve apenas contribuições teóricas, por meio da disciplina 

estudada no decorrer do curso até o ano de 2011 como salienta. Para a professora, além da 

disciplina, teve o estágio e o TCC. Podemos observar que os ex-acadêmicos realizaram o 

curso em períodos diferentes, e, esse fator pode ter contribuído no que diz respeito a 

organização e sistematização das atividades do docente ministrante da disciplina e da equipe 

de docentes responsáveis pelo Estágio Supervisionado. 

 

 

Quadro 5 – Disciplinas que abordam a temática EJA. 

Pergunta Resposta 

5.Cite as disciplinas do curso 

de Pedagogia que abordam a 

Educação de Pessoas jovens 

e Adultas. 

Professor Professora 

Fundamentos da Educação 

de Jovens e Adultos. 

No momento eu só me 

lembro de uma disciplina que 

teve sobre a EJA. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 

Conforme os professores participantes do estudo apenas uma disciplina contempla a 

modalidade de ensino EJA, ou seja, à Disciplina Fundamentos de Educação de Jovens e 

Adultos, que é uma disciplina de caráter teórico, com carga horária de 60 horas. E, 

infelizmente não contempla tudo o que um professor precisa saber para atuar de maneira mais 

segura na referida modalidade de ensino. 
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Quadro 6 – Currículo de Pedagogia 

Pergunta Resposta 

6.Você acha que o currículo 

do curso de Pedagogia 

contempla a formação de 

professores para atuarem em 

turma de EJA? 

Professor Professora 

Não ainda, mais poderia 

acrescentar algumas 

disciplinas ligadas à 

modalidade de EJA e, mais a 

prática durante a formação 

acadêmica. 

Muito pouco, inclusive, acho 

que deveriam dar mais ênfase 

a está modalidade de ensino, 

pois na maioria das vezes são 

pessoas que necessitam de 

muita motivação, devido 

estarem a muito tempo fora 

da escola. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

Para os professores, o currículo do curso de Pedagogia não contempla a formação do 

educador para atuar na modalidade EJA. Assim, sugerem em suas falas que o curso acrescente 

outras disciplinas que possam preparar o professor de maneira mais condizente com a 

realidade do alunado.  

 

Quadro 7 -Houve outro momento de abordagem da formação docente para EJA 

Pergunta Resposta 

7.Além das disciplinas houve 

outro momento/espaço no 

decorrer do curso em que foi 

possível abordar a questão da 

formação do docente de 

EJA? (debate, cursos, 

estágios e outros) 

Professor Professora 

Não. Só o estágio mesmo que eu 

fiz, devido trabalhar o dia 

inteiro e só poder estagiar à 

noite, por isso que fiquei na 

EJA. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Segundo o professor não houve nenhum momento para que se pudesse estar 

dialogando sobre a EJA no decorrer de sua formação inicial. Porém, a professora menciona 

que apenas o estágio surgiu como um momento/espaço de vivencias e discussão sobre a EJA. 
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Quadro 8 – O que é preciso melhorar no currículo do curso de Pedagogia 

Pergunta Resposta 

8. De acordo com sua 

experiência de aluno de um 

curso de formação de 

docentes e professora de 

turma de EJA, o que é 

preciso melhorar em relação 

ao currículo do curso de 

Pedagogia para que 

contemple a formação de 

professores para EJA? Tendo 

em vista, questões como 

conteúdo, avaliação, recursos 

didáticos, metodologia de 

ensino, relação professor-

aluno e outros fatores que 

você julga necessário que o 

acadêmico receba como 

orientação no decorrer de sua 

formação universitária. 

Professor Professora 

Sim, seria muito bom se 

tivéssemos essa orientação 

mais aprofundada desde a 

formação acadêmica. 

Os acadêmicos necessitam 

atuarem não só na Educação 

Infantil e nas Séries Iniciais, 

pois os mesmos no decorrer 

do curso precisam atuarem 

na JEA também, pois é uma 

maneira de saírem da 

universidade aptos a 

desenvolverem seus 

trabalhos de forma 

significativa nas diversas 

séries e modalidades. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com os educadores é necessário que no decorrer do curso de Pedagogia haja 

um direcionamento da formação do pedagogo para atuarem em turmas de EJA e não apenas 

na Educação Infantil e Anos Iniciais. Isso nos leva a compreender que de fato precisamos 

repensar o currículo que maneira que o mesmo contemple a realidade do futuro pedagogo, ou 

seja, os espaços em que ele estará atuando profissionalmente no ambiente escolar, série/ ano. 

Por conta disso, a EJA vem sendo destinada a essa parcela da população que não teve 

escolarização e, portanto, encontram-se à margem de um saber exigido por uma sociedade 

letrada, e se constitui em uma ação que objetiva a possibilidade de oferecer respostas a esse 

significativo contingente da população que se encontra em um mercado de trabalho cada vez 

mais exigente, tendo em vista os avanços da ciência e da tecnologia, que impõe novas práticas 

e saberes como exigência para o ingresso no mercado de trabalho.  

A educação possibilita ao individuo jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver 

suas habilidades, confirmar competências adquiridas na educação extra-escolar e na própria 

vida, com vistas a um nível técnico e profissional mais qualificado. Nesse sentido ao se falar 

em currículo de formação de Educadores de Jovens e Adultos, não podemos deixar de 

mencionar o que diz Arroyo (2006, p. 20) 
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Em certo sentido, o que estou que estou sugerindo é que, quando falamos em um 

programa, em um currículo de formação de educadores e educadoras para EJA, não 

podemos deixar de lado a sua história. Temos de nos esforçar para captar essas 

pluralidades, temos de incorporar essas fronteiras, esses métodos, todos esses 

processos nos quais esse educador se formou. Todas essas questões que fazem parte 

da história me parecem muito importantes para fazer dos conhecimentos que devem 

compor o currículo de formação de educadores e educadoras da EJA. 

 

 

Como podemos perceber o currículo dos cursos de formação de educadores e 

educadoras de jovens e adultos, deve ser pensado de forma a compreender quem são esses 

sujeitos e em que contexto politico e social estão se formando.   

 

5.3  Aquisição de conhecimentos do curso de Pedagogia para a formação de Educadores para 

a Educação de Jovens e Adultos 

 

Quadro 9 – Comprometimento dos docentes formadores de professores 

Pergunta Resposta 

9.Como sabemos o Pedagogo 

pode atuar em várias áreas, 

inclusive na modalidade de 

Educação de Jovens e 

Adultos. Em sua opinião, 

durante a sua formação no 

Curso de Pedagogia, você 

percebeu uma preocupação 

dos docentes do curso no que 

diz respeito a preparar os 

alunos enquanto futuros 

educadores para atuarem na 

modalidade de ensino EJA? 

Professor Professora 

Não. Muito pouco, me lembro de 

uns dois educadores que 

abordavam nas suas aulas 

sobre a EJA, ou seja, da 

importância desta 

modalidade de ensino. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

Infelizmente, conforme a fala dos participantes não há um comprometimento do corpo 

docente do curso no que tange ao preparo dos futuros professores para atuarem em turmas de 

educação de pessoas jovens e adultas. De acordo, com a fala da professora apenas uns dois 

professores abordavam a questão da EJA em sala de aula; certamente que sejam docentes 

envolvidos na questão através de experiências acadêmicas e profissionais.  
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Quadro 10 – Aprendizagem no curso de Pedagogia sobre a EJA 

Pergunta Resposta 

10.Mencione o que você 

aprendeu no curso de 

Pedagogia sobre a 

modalidade de ensino 

Educação de Pessoas Jovens 

e Adultas – EJA. 

Professor Professora 

Aprendi que durante o curso 

de Pedagogia, que devemos 

utilizar uma metodologia 

diferenciada, conversar, 

dialogar com os alunos, 

dessa forma, adentrar na 

realidade dos mesmos, 

conhecer a história de vida 

de cada um, mesmo que seja 

um pouco. Sendo assim, 

buscar um tema que seja 

inerente à realidade local. 

Referindo-me ao método 

Paulo Freire, dessa maneira, 

facilita o trabalho em sala de 

aula. 

Aprendi sobre a importância 

que o autor Paulo Freire teve 

para a Educação de Jovens e 

Adultos, inclusive de como 

estes educadores da EJA 

deveriam ser alfabetizados. 

Isso contribuiu durante a 

minha atuação como 

professora em turma de EJA. 

Pois, o autor citado aborda a 

importância de se trabalhar 

com temas geradores, ou 

seja, através de situação 

problema e a partir daí iniciar 

o processo de alfabetização. 

Fonte: Questionário elaborado pela pesquisadora. 

 

Enquanto aprendizagem os educadores mencionam a questão da metodologia de 

ensino, dialogicidade, conhecer a realidade do educando de EJA e ressaltam os estudos 

realizados por Paulo Freire. Com isso, compreendemos que apesar do pouco contato com a 

realidade da Educação de Pessoas Jovens e Adultas, nossos ex-acadêmicos, hoje professores 

da modalidade de ensino em discussão tiveram aproveitamento teórico, pois está latente nas 

falas a necessidade de se aproximar do contexto destes alunos; buscar inovar em sala de aula, 

saber utilizar as experiências vivenciadas pelos mesmos no decorrer de sua vida. 

Dessa forma é importante salienta a importância da formação inicial dos professores 

para a atuação e preparação de metodologias adequadas para a prática docente em turmas de 

EJA. Pois Freire (1996) nos diz que:  

 

O formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se 

como sujeito também de produção do saber, se convença definitivamente de que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 12)     

 

 

Nesse sentido é fundamental uma formação que atente para a importância do papel do 

professor em suas diversas áreas de atuação, que ele se reconheça como um agente 

transformador. E segundo Luckesi (1994) “ o professor tenha clareza sobre o significado de 

sua ação e o papel que desempenha” ou seja do significado que tem para a sociedade.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos, é algo que nos causa muita 

curiosidade porque lida com pessoas que já possuem toda uma madureza, enquanto 

experiência de vida. No entanto, necessita ainda da escola para formalizar seus conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida. Com isso, vemos a necessidade de termos cursos que nos prepare 

para atuamos como profissionais da área da educação, sobretudo, no cenário da Educação 

Básica, Ensino Fundamental, modalidade de ensino EJA. 

 Percebemos de acordo com os estudos que realizamos para fundamentarmos nosso 

trabalho, que no decorrer do processo histórico da educação e, principalmente da formação de 

professores não havia uma preocupação na promoção do professor para trabalhar com o 

público adulto. Ao invés disso, constatamos inúmeros equívocos que ocorreram por se achar 

que o aluno adulto pode ser tratado da mesma maneira que concebemos o trabalho com 

crianças e adolescentes.  

E a partir dos dados levantados sobre as percepções dos ex-acadêmicos e também 

professores da modalidade da Educação de Jovens e Adultos investigados, sobre a formação 

de Educadores e Educadoras de Jovens e Adultos para atuarem na modalidade de ensino de 

Jovens e Adultos, foi possível verificar que os professores embora ressaltem que a formação 

inicial recebida durante a formação acadêmica na Universidade necessite de uma atenção 

maior relacionada a essa área de atuação do Pedagogo, pois através dos estudos realizados 

percebemos que o foco principal do curso de pedagogia é a formação de professores para 

atuarem na educação Infantil e Ensino Fundamental.  

Também reconhecem que o curso lhes proporcionou conhecimentos necessários, que 

os capacitassem para que independentemente de todas as dificuldades enfrentadas na 

profissão atuem como agentes transformadores, no processo de ensino aprendizagem, desses 

jovens e adultos, visando uma aprendizagem significativa dentro da realidade social em que 

estes jovens e adultos estão inseridos.  

Nesse sentido torna-se importante a formação continuada, na área em que o professor 

irá atuar, visto que a formação inicial nem sempre contempla todos os conhecimentos 

necessários. Com isso o professor está sempre em processo de construção, pois o ser humano 

é um ser inacabado que necessita está sempre aprendendo e buscando sempre inovar. .  
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  Nesse sentido, vemos a necessidade de que o curso de Licenciatura em Pedagogia 

seja pensado em sua organização curricular no sentido de contemplar outras modalidades de 

ensino além da Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 A Educação de Pessoas Adultas merece e precisa ser atendida não apenas como uma 

divida social, de acordo com a história, mas, sobretudo, como uma responsabilidade e 

comprometimento educacional, social e político de todos e não apenas daqueles que estão a 

frente do processo nas instâncias superiores. Tal modalidade de ensino requer uma abordagem 

direta de sua realidade para isso é fundamental que os professores que irão atuar neste cenário 

sejam preparados no interior da academia de maneira plena, dando-lhes condições que 

enfrentarem os desafios apresentados pelos professores participantes do estudo. 

 Portanto, com o presente estudo desejamos estar contribuindo com a discussão sobre a 

formação de professores para atuarem em turmas de EJA, assim, o recomendamos para os 

acadêmicos do curso de Licenciatura que se interessam pela temática, como também para 

professores e demais profissionais e a comunidade como um todo.  

 Diante de tudo que foi mencionado sobre o processo de formação de educadores e 

educadoras, ao longo de toda trajetória da Educação Brasileira, e da construção desse perfil de 

educador de Jovens e Adultos, que além de educador tem um papel social importantíssimo 

para sociedade. A esse respeito resta nos perguntarmos, será que há uma valorização desse 

educador de Jovens e Adultos, começando pela sua formação acadêmica? 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

Bairro Junco, Picos, Piauí, Brasil; CEP 64600-000 

Telefone/Fax: (89) 3422-2052 

 

Carta Convite 

 

Picos, PI, 14 de Outubro de 2016. 

 

À Educação de Pessoas Jovens e Adultas a muito tem sofrido descaso em nosso sistema 

brasileiro de ensino, apesar de termos conhecimento de que há mudanças significativas neste contexto. 

Contudo, ainda, observa-se que muitos professores que atuam na referida modalidade de ensino 

sentem - se despreparados para conduzir o processo educativo na realidade da EJA.  

Diante da situação exposta acima, vê-se à necessidade de se obter maiores informações no que 

diz respeito ao processo de Formação de Professores para atuarem em turmas de EJA. Assim, pedimos 

sua colaboração no sentido de responder o questionário – instrumento de coleta de dados do Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC, intitulado “Formação de Educadores de Jovens e Adultos, no curso de 

Pedagogia, UFPI, CSHNB, de Picos: percepções e práticas docentes”. O referido trabalho acadêmico 

está sob a orientação e responsabilidade da docente Mestra Isabel Cristina de Aguiar Orquiz, lotada no 

curso de Pedagogia, UFPI, CSHNB, Picos/PI.  

Dessa forma, segue o instrumento de coleta de dados construído para obtermos maiores 

informações acerca da temática em voga. 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 

Mirian Ferreira Correia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

Bairro Junco, Picos, Piauí, Brasil; CEP 64600-000 

Telefone/Fax: (89) 3422-2052 

 

À Educação de Pessoas Jovens e Adultas a muito tem sofrido descaso em nosso 

sistema brasileiro de ensino, apesar de termos conhecimento de que há mudanças 

significativas neste contexto. Contudo, ainda, observa-se que muitos professores que atuam na 

referida modalidade se sentem despreparados para conduzir o processo educativo na realidade 

da EJA. Dessa forma, vê-se à necessidade de se obter maiores informações no que diz respeito 

ao processo de Formação de Professores para atuarem em turmas de EJA. Assim, pedimos sua 

colaboração no sentido de responder o questionário abaixo, pois o mesmo é instrumento de 

coleta de dados do TCC intitulado “Formação de Educadores de Jovens e Adultos, no curso 

de Pedagogia, UFPI, CSHNB, de Picos: percepções e práticas docentes”, sob a orientação e 

responsabilidade da docente Mestra Isabel Cristina de Aguiar Orquiz, lotada no curso de 

Pedagogia, UFPI, CSHNB, Picos/PI.  

 

Sexo: (    ) M         (     ) F                     Idade:_____ 

Formação acadêmica:_________________________________________________ 

Possui especialização:_______________________________________________ 

Tempo de atuação na educação:_________________________________________ 

Tempo de atuação na modalidade EJA:__________________________________ 

Ano de ingresso no curso de Pedagogia:_________           Ano de conclusão do curso:________ 

 

Questionário aplicado aos professores que atuam em turmas de EJA 

1.Você, enquanto professor (a) de turma de EJA se sente qualificado para trabalhar com essa 

modalidade de ensino? Comente. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.Quais são seus principais desafios? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3.Como você tenta superá-los? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.Quais as contribuições teórica e prática que o curso de Licenciatura em Pedagogia lhe ofereceu para 

atuar em turmas de EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.Cite as disciplinas do Curso de Pedagogia que abordam a Educação de Pessoas Jovens e Adultos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.Você acha que o currículo do curso de Pedagogia contempla a formação de professores para atuarem 

em turma de EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.Além das disciplinas houve outro momento/espaço no decorrer do curso em que foi possível abordar 

a questão da formação do docente de EJA? (debate, cursos, estágios e outros) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.De acordo com sua experiência de aluno de um curso de formação de docentes e professora de turma 

de EJA, o que é preciso melhorar em relação ao currículo do curso de Pedagogia para que contemple a 

formação de professores para EJA? Tendo em vista, questões como conteúdo, avaliação, recursos 

didáticos, metodologia de ensino, relação professor-aluno e outros fatores que você julga necessário 

que o acadêmico receba como orientação no decorrer de sua formação universitária. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.Como sabemos o Pedagogo pode atuar em várias áreas, inclusive na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. Em sua opinião, durante a sua formação no Curso de Pedagogia, você percebeu uma 

preocupação dos docentes do curso no que diz respeito a preparar os alunos enquanto futuros 

educadores para atuarem na modalidade de ensino EJA?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10.Mencione o que você aprendeu no curso de Pedagogia sobre a modalidade de ensino Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas – EJA. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

Obrigada por sua colaboração! 

   

 

_____________________________________________________ 

 Mirian Ferreira Correia 
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