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Resumo: Este artigo apresentou uma reflexão sobre a Educação de Jovens e 
Adultos a partir da realização de formação continuada do professor nessa 
modalidade de ensino. O trabalho buscou analisar ações que contribuíssem na 
capacitação do educador, incentivando-o a desenvolver um ensino significativo 
através de metodologias dinâmicas e interativas que favorecem a organização de 
uma educação pautada no acesso e permanência do grande número de alunos que 
se encontram excluídos. Portanto, esse estudo teve como proposta contribuir para 
um repensar na prática pedagógica do educador da EJA. 

 
Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos, Formação continuada, 
professores. 
 
Abstract: This article presents a reflection on the Youth and Adult Education from 
the completion of continuing education teacher in this teaching modality. The study 
sought to examine actions that contribute in the training of educators, encouraging 
them to develop a meaningful education through dynamic, interactive methodologies 
that favor the organization of an education based on access and permanence of the 
large number of students who are excluded. Therefore, this study aimed to contribute 
to a rethinking of the teacher in the pedagogical practice of adult education. 
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A Educação de Jovens e Adultos – EJA - é uma modalidade de ensino que 

ocupa um importante espaço na dinâmica dos processos educativos, principalmente, 

nas práticas educativas. Historicamente, essa modalidade de ensino foi tratada de 

forma compensatória nas políticas educacionais, atualmente, se exige uma 

discussão mais ampla para tentar resolver o problema dos altos índices de 

analfabetismo evidenciados em pleno século XXI (MARASCHIN; BELLOCHIO, 

2006). Por isso, ela tem sido objeto de estudo e pesquisa científica, mesmo sendo 

uma prática tão antiga, quanto à história da humanidade. 

Ao conhecer a história da EJA, percebe-se que muitas iniciativas foram 

tomadas para fortalecer essa modalidade que ao longo do tempo, tem apresentado 

também deficiências na formação dos educadores. Enfrenta-se na modernidade, um 

período de transição em que dúvidas, fluidez e mudanças fazem parte do cotidiano, 

condições essas que denotam que a EJA significa ainda como um processo em 

construção e qualificação quanto às teorias, projetos, práticas escolares, bem como, 

em processo de afirmação em relação ao espaço que vem ocupando na educação 

de nosso país (JESEN, 2008). 

Os programas de formação inicial e continuada devem levar em conta a 

realidade do professor, pois a aprendizagem de novos conhecimentos, o 

desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores que não levem em conta esse 

fato, levam esses profissionais à decepção quando em frente à prática. A formação 

serve de aporte para a análise histórica da profissão que ajuda a compreender as 

situações adversas que surgem decorrentes da função (FARTES; GONÇALVES, 

2010).  

Ações na pesquisa sobre formação de professores são intensificadas quando 

se considera que aliado aos campos teórico e prático tem-se o baixo impacto da 

formação sobre a prática do professor, ou seja, na falta de formação, o docente, 

assume a carência de conhecimento. Os desafios da profissão e os impostos pelas 

unidades de ensino em consonância ao movimento mundial de mudanças e 

renovações da prática pedagógica dos professores visam à resolução de tais 

carências, porém percebe-se a necessidade de fazer da escola o ambiente 

privilegiado da formação continuada, devendo preparar essas instituições para 

assumirem-se como local de formação (GALINDO, 2010). 
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No Brasil, o governo tem investido na criação de programas de alfabetização, 

mas é preciso investir na qualificação do profissional, ou seja, na preparação do 

professor para receber o aluno jovem-adulto. A falta de investimento na formação 

desses profissionais tem resultado em um ensino infantilizado sem levar em 

consideração as características específicas da clientela jovem e adulta e em um 

aprendizado significativo (MARASCHIN; BELLOCHIO, 2006). 

Santos (2010) afirma, que as pessoas adultas trazem consigo uma vasta 

experiência, fruto das relações que estabelecem e do próprio tempo de vida. Os 

educadores devem repensar sua prática e ter como foco essa referência 

sociocultural. Em Freire (1987) encontramos referência aos saberes da experiência, 

buscando explicitar a relevância de tal conhecimento no processo de formação-

atuação profissional, bem como, no processo de organização da aprendizagem com 

os educandos. Para tanto, a formação do profissional que atua na EJA merece um 

olhar diferenciado, já que, não tem uma formação acadêmica específica é 

importante investir na formação continuada. 

  Maraschin e Bellochio (2006) acreditam que uma formação continuada 

possibilita ao professor uma participação mais ativa no universo da profissão e uma 

formação potencializadora do desenvolvimento da autonomia e da capacidade de 

lidar com as transformações que vêm ocorrendo na economia, na cultura e na 

sociedade. 

Para ter uma Educação de Jovens e Adultos de qualidade é necessário se ter 

profissionalização dos educadores, pois os professores são capazes através de seu 

fazer pedagógico conceber práticas mais criativas, com o objetivo de garantir a 

permanência na escola e a aprendizagem desses estudantes. E quanto melhor a 

formação desses educadores, maior a possibilidade de formar cidadãos críticos e se 

ter uma Educação de Jovens e Adultos de qualidade, superando as ideias de 

suprimento e de educação compensatória (SANTIAGO et al, 2012). 

Soares (2008) fala que a formação dos educadores tem se inserido na 

problemática mais ampla da instituição da EJA como um campo pedagógico 

específico que, desse modo, requer a profissionalização de seus agentes. 

Nesse contexto, é de suma importância que sejam realizadas discussões 

acerca do panorama da formação continuada e da análise das necessidades de 

aprimoramento dessas metodologias, buscando trazê-las como possibilidade real e 
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necessária de formas inovadoras de pesquisas e práticas na atuação do professor 

(GALINDO, 2011). 

Este trabalho apresentou como objetivo verificar a importância da realização 

de oficinas pedagógicas para a formação continuada de professores de Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa apresenta um caráter quanti-qualitativo e contou com a 

participação de 35 professores das cidades de São Miguel dos Campos, Barra de 

São Miguel, Campo Alegre, Teotônio Vilela, Anadia e Boca da Mata. Esses 

profissionais exercem a função de apoios pedagógicos e professores do Programa 

Viajando pelo Saber, que trabalha com a educação de jovens e adultos no estado de 

Alagoas. 

Inicialmente aconteceu a formação continuada com a temática Metodologias 

de Ensino, que abrangeu diversas áreas do saber. As oficinas foram realizadas por 

profissionais da 2ª Coordenadoria Regional de Educação e abordaram temas como: 

Planejamento e legislação, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, História, e 

Geografia. Todo conteúdo ministrado focou uma metodologia de ensino, 

apresentando técnicas para diferentes situações didáticas. Na Disciplina de Ciências 

o tema abordado foi o estudo de fatores abióticos e bióticos aproveitando o prévio 

conhecimento dos alunos, oferecendo metodologias de aulas diferenciadas, na 

disciplina de Matemática, o trabalho desenvolvido foi com jogos matemáticos, no 

qual os professores tiveram oportunidade de participar de atividades dinâmicas e 

criativas, foram utilizados tampas de garrafas pets para confecção de bingo, 

baralhos e dados para trabalhar sistema de numeração decimal e as quatro 

operações básicas, entre outros vídeos e músicas, sendo possível uma nova visão 

de métodos para desenvolver uma melhor prática pedagógica. Na disciplina de 

Língua Portuguesa, realizou-se oficinas de Linguagem oral e escrita na perspectiva 

de alfabetização e letramento e nas disciplinas de Geografia e História de acordo 

com o componente curricular de cada segmento, as facilitadoras trabalharam de 

forma dinâmica através de técnicas que permitiram a socialização e participação do 

grupo.  
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 Após esta etapa, os participantes responderam a um questionário sobre a 

dinâmica das oficinas e tiveram espaço para expressarem suas opiniões e 

sugestões de forma oral e escrita. Os dados obtidos foram analisados e gráficos 

criados para apresentação clara dos mesmos. Utilizou-se o programa Microsoft 

Excel para tabulação e elaboração dos resultados. 

 

Resultados e discussão 

 

Os gráficos a seguir foram distribuídos em três grupos. Na primeira etapa os 

participantes da formação responderam acerca dos conteúdos programáticos 

abordados. Na segunda, sobre os formadores responsáveis pela oficina e por fim 

relataram sobre a ação de formação. 

Com relação aos temas abordados 81% dos professores julgaram estes como 

ótimos, 12,5 % como bons e 6,5% como regulares (Graf.1). 

 

 

Gráfico 1. 

 

Em relação ao tempo empregado para a exposição dos conteúdos 50% dos 

participantes escolheram a opção ótimo, 37,5% a bom e 12,5% ficaram com a opção 

regular (Gráf. 2).  
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Gráfico 2. 

 

Ainda com base nos conteúdos programáticos, os profissionais responderam 

sobre a aprendizagem de novos conteúdos. 87,5% escolheram a opção ótimo e 

6,25% escolheram insuficiente e regular (Gráf.3). 

 

 
Gráfico 3. 
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Com base nesses três gráficos podemos perceber que a formação, em 

relação a escolha dos temas foi de muita valia, já que a grande maioria dos 

participantes optou pelas opções ótimo e bom nas três perguntas avaliadas. 

A segunda parte focou a questão do formador das oficinas. 68,75% dos 

pesquisados julgou a formação como ótima com relação a motivação. 25% 

escolheram a opção bom e 6,25% optaram por regular (Graf.4). 

 

 
Gráfico 4. 

 

Ao se tratar a metodologia aplicada pelo formador, 81,25% ficaram com a 

opção ótimo e 18,75% a alternativa bom. Com isso eles julgaram que a metodologia 

utilizada foi adequada ao público alvo da oficina (Gráf. 5). 
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Gráfico 5. 

 

No caso das dúvidas apresentadas durante a formação, 62,5% concordaram 

que os formadores foram ótimos na resolução das questões e 37,5% escolheram a 

opção bom (Gráf. 6). 

 
Gráfico 6. 
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As questões a seguir trataram da organização da ação de formação. Quando 

questionados sobre a qualidade e adequação da documentação utilizado 62,5% 

escolheram a opção bom e 37,5% julgaram o material ótimo (Gráf. 7). 

 

 
Gráfico 7. 

 

Ao se tratar da adequação dos suportes pedagógicos aos assuntos 

abordados 75% escolheram a opção ótimo e 25 % ficaram com a alternativa bom 

(Gráf. 8). 
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Gráfico 8. 

 

Com relação a duração das oficinas, 50% acharam que o tempo empregado 

foi bom, 43,75% optaram pela opção ótimo e 6,25% julgaram o tempo insuficiente 

para a realização da oficina (Gráf. 9). 

 

 

Gráfico 9. 
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De maneira geral, os participantes consideraram a oficina proveitosa pois 

95,13% dos profissionais que estiveram presentes escolheram as opções ótimo e 

boa para designar os pontos avaliados. Como sugestões e comentários, os 

professores destacaram que para a próxima formação, seria importante e mais 

proveitoso se ela pudesse acontecer em um período maior para que haja mais 

tempo para aprender e se aprofundar mais nos conhecimentos, trazendo benefícios 

no desempenho em sala de aula. Também destacaram o uso de dinâmicas como 

uma importante ferramenta, principalmente de socialização. Iniciativas como essa só 

contribuem para o exercício do trabalho desse profissional, pois como foi 

evidenciado por meio da avaliação realizada os professores mostraram-se bastante 

motivados para crescer e aprender mais. 

 

Conclusões  

 

Nas reflexões aqui realizadas são possíveis pôr em destaque algumas ideias; 

a primeira refere-se à proposição de que a Educação de Jovens e Adultos requer 

que o professor tenha uma visão ampla que também pode e deve ser desenvolvida 

pelos alunos. Entender melhor o processo de construção da formação continuada de 

alfabetizadores de EJA é outra ideia a ser posta em destaque, trata-se de conceber 

esse campo como um espaço de atuação docente e pesquisa.  

O trabalho na educação, além de exigir uma competência profissional dos 

docentes deve aproveitar os saberes e experiências compartilhadas pelos discentes, 

tornando o aprendizado mais significativo. É através da formação que o professor 

compreenderá os problemas que hoje se colocam em sua profissão. Não só as 

condições pessoais do professor, como também as condições estruturais e políticas 

em que a escola e a sociedade interagem (FARTES; GONÇALVES, 2010).  

Esse trabalho buscou trazer o incentivo para que pesquisas continuem 

acontecendo nesse campo de estudo e que haja uma visão mais aprimorada sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, que não queiramos ensiná-los como crianças, mas 

que os respeitemos e possamos adequar nossos métodos de ensino às suas 

dificuldades e realidades. 
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