
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

Marcos Batinga Ferro * 

Rosana de Menezes Santos (co-autor)† 

 

RESUMO 

Na EJA devemos buscar desenvolver habilidades e adquirir conteúdos e saberes necessários 
para compreensão da realidade e de participação em relações políticas, culturais e sociais 
sendo condições para o exercício da cidadania. Essas novas perspectivas de vida almejadas 
pelos educandos proporcionarão empregos e salários mais dignos em uma sociedade tão 
excludente. Torna-se fundamental o acolhimento e a compreensão por parte dos docentes de 
EJA. Avaliando que a formação docente seja um fator preponderante para uma atuação 
voltada para o cumprimento das suas funções. Através de uma pesquisa bibliográfica, o autor 
nos relata as características mais significantes dos educandos da EJA. A reflexão sobre a 
formação docente na EJA permite detectar no inicio de cursos de graduação o descaso com 
essa modalidade, se fazendo necessário o envolvimento de todos os participantes do ato 
educativo. 
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ABSTRACT 

In EYA we seek to develop skills and acquire content and knowledge necessary to understand 
the reality and participation in political, cultural and social relations, being conditions for the 
exercise of citizenship. These new perspectives of life desired by learners will provide more 
jobs and decent wages in an excluding society. It´s fundamental that teachers of EYA be 
receptive and understanding. Evaluating that teacher training is an important factor for an 
action toward the fulfillment of their duties. Through a literature search, the author tells us the 
most significant characteristics of learners from EYA. The reflection on teacher training in 
adult education, make us detect, in the beginning of graduation courses, the neglect with that 
mode, making it necessary to involve all participants of the educational act. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar sobre a formação inicial e continua dos profissionais que atuam na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) consiste em conhecimento prévio dos aspectos sócio-históricos e 

econômico-culturais que diz respeito tanto educandos como educadores que nela participam. 

É possível que a formação para desenvolver um excelente trabalho deverá se diferenciar da 

formação o ensino regular. Partindo da analise de dados, tenho a certeza que a ação 

pedagógica do envolvidos pode determinar sua exclusão ou inclusão no ambiente educacional 

ou social. Para Gadotti a inclusão só acontecerá de forma efetivo, quando houver uma 

conscientização e valorização do individuo diante da sociedade onde ele está inserido. 

é possível vida sem sonho, mas não existência humana e história sem sonho. 
A dimensão global da Educação Popular contribuiu ainda para que a 
compreensão geral do ser humano em torno de si como ser social seja menos 
monolítica e mais pluralista, seja menos uni direcionada e mais aberta à 
discussão democrática de pressuposição básicas da existência. Esta vem 
sendo uma preocupação que me tem tornado todo, sempre a de me entregar a 
uma prática educativa e a umas reflexões pedagógicas fundadas ambas nos 
sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais 
democrático, mais humano. (FREIRE, 2001, p.17) 
 

Ao analisarmos sua trajetória iremos perceber que a preocupação de Freire e de todos 

que procuram estudar sobre EJA, é a necessidade de uma prática pedagógica, tendo como 

pilar central o respeito à pessoa e aos saberes do seu cotidiano. Os profissionais que trabalham 

com EJA, devem valorizar o percurso sócio-histórico e cultural de cada sujeito. Devendo 

contribuir de forma simplificativa, para que os obstáculos encontrados no retorno ao ambiente 

educativo não os façam desanimar. 

Entendo a necessidade de uma prática pedagógica diferenciada na EJA, buscando as 

características mais marcantes dos sujeitos que vão à procura dessa modalidade; nessa busca 

considero as lacunas existentes entre teoria e a prática das políticas da EJA no Brasil. Porém, 

quero ressaltar que o principal objeto dessa pesquisa é a formação docente de EJA. Pois, 

individuo dar-se-á numa forma continua, no decorrer de sua vida, por meio de situações 

diversas. O estudo procura também, incitar os pesquisadores debruçarem sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, principalmente valorizando uma formação que possibilite ao educador 

repensar teoria e prática pedagógica, articulando conhecimentos e saberes ciente de sua 

contribuição para formação integral do educando. 
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Breve história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

         A história das ideias em torno da alfabetização de adultos no Brasil segue a história da 

educação como um todo que, por sua vez, acompanha os modelos econômicos e políticos e 

consequentemente a relação de poder, dos poderosos e que comandam a sociedade na qual 

está inserido. A Educação de Jovens e Adultos teve seu surgimento dito por muitos autores de 

forma formal no Brasil, apenas com a vinda da Companhia Jesuítica. É de conhecimento de 

todos que já estudaram a catequização no Brasil, que o sistema educacional jesuítico surgiu 

em 1549 com a vinda dos padres e a colonização dos portugueses no Brasil. Teve como 

principal objetivo catequizar os gentios.  Era dirigido de forma preponderante as escolas de ler 

e escrever, em que os indígenas e seus filhos eram catequizados. 

          A questão pedagógica se tornou evidente, quando o sistema de ensino fundamentou-se 

no humanismo, aristotélico-tomista, em que o aluno era convidado a comentar apenas os 

pontos em estudo e não apresentar uma postura crítica, pois se partia da ideia de que a 

verdade pertencia a Deus, cabendo ao homem apenas retidão em suas ações e fugindo do 

pecado. 

          Nesse caso, verifica-se o formalismo pedagógico como uma das formas de 

legitimização da cultura, ou seja, o contraste entre a prática e os princípios, validados pela 

aprovação social, correspondendo à interpretação que a sociedade fazia de seus 

comportamentos. O formalismo pedagógico se justifica no contexto da época, pois não era 

interessante à sociedade portuguesa uma transformação do ponto de vista estrutural na 

colônia. A religião e a vida social tinham a marca da formalidade. Segundo Azevedo (1996, p. 

509), a Ratio studiorum, publicada em 1599, corporifica as regras pedagógicas de Santo 

Inácio e as experiências no campo da educação, no que tange ao plano completo de estudos da 

companhia. Ele deveria abranger o curso de letras humanas, o de filosofia e ciências e o de 

teologia e ciências sagradas. 

          Neves (2007) destaca que no início do século XIX a educação primária assume o papel 

de convertedora das classes subalternas ao trabalho disciplinado, por meio do Método 

Lancaster, instituído por D. Pedro I, com a Lei de 15 de Outubro de 1827. Percebe-se de 

forma clara que a função dessa escola é “disciplinar homens indisciplinados”, de modo que se 

pudesse se propagar à instrução elementar às massas trabalhadoras, na qual se exige a 

racionalização do ato pedagógico, pela rapidez de ensinar, pelo baixo custo, pelo uso de 

poucos professores e vários alunos- mestres( BASTOS, 2005). 
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“pois a difusão da escola elementar inclui as escolas noturnas para adultos 
que, durante muito tempo, foram a única forma de educação de adultos 
praticada no país. Mais tarde, quando ganha autonomia e pretende-se que sua 
duração seja menor que aquela oferecida à população em idade escolar, ela 
passa a  ser tratada como alfabetização e educação de base.( PAIVA, 1987 , 
p. 47). 
 

          No que tange os primeiros 25 anos do regime republicano não diferem das últimas 

décadas do Império. Na verdade o que se vê é um crescente na educação popular, e seu 

precário atendimento nas cidades maiores. Torna-se notório que a instrução não era condição 

para o sujeito participasse de forma efetiva da classe dominante ou das principais atividades 

do país. Contudo essa idéia tornará presente na história da educação popular posterior. 

          Apenas no final da Primeira República constitui-se um importante período, e nele se 

delineiam características mais visíveis da educação popular e das idéias pedagógicas que irão 

nortear sua evolução. Essa fase constitui uma grande cruzada contra o analfabetismo e a 

introdução dos ideais da Escola Nova e sua transformação em “otimismo pedagógico”.  

           Gadotti e Romão citados por Moura (2007, p.03) afirmam que a história recente da 

educação de adultos no Brasil pode ser dividida em três períodos: 1946 a 1958, onde foram 

realizadas campanhas nacionais de iniciativa oficial; 1958 a 1964 quando da realização do 2º 

Congresso Nacional de Educação de Adultos com a participação de Paulo Freire; pós 1964, 

quando o governo militar insistia em campanhas como a “Cruzada ABC” e o MOBRAL 

(promovendo a hegemonia da concepção instrumental de alfabetização). 

            Torna-se fundamental salientar que na década de 1980, com a abertura da política, as 

manifestações nos diversos setores da sociedade, trouxeram avanços legais na educação de 

jovens e adultos, baseados nos princípios estabelecidos pela Constituição Federal, promulgada 

em 1988. Em relação à LDB 9394/96 com relação à formação de professores, não foi 

considerada também a ideia de professores especializados par esse tipo de ensino e a menção 

explícita de uma organização escolar diferente, não marcado pelo modelo escolar regular. 

             Não podemos fazer essa viagem na história da EJA, se não citarmos as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (2008). Nela se destaca que a 

formação de professores de jovens e adultos dar-se-á em nível superior ou médio. Os PCNs 

destacam também os métodos, conteúdos e processos devem ser diferentes para esse tipo de 

clientela. Apesar de todas as iniciativas registradas nas últimas décadas, o esforço ainda se 

configura bastante pequeno no sentido de investir de modo consistente e efetivo na qualidade 

de formação docente. 
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SUJEITOS DA EJA – NECESSIDADE DE CONHECER PARA ACOLHER 

 

Para se cumprir de forma efetiva e significativa a prática pedagógica e suas 

particularidades se fazem necessário o acolhimento na parte afetiva e a compreensão dos 

educandos, tendo como ponto de partido o seu cotidiano; cabe salientar que parte da nossa 

clientela, é jovens e adultos que, não tiveram acesso ou permanência nas instituições escolares 

como lhes assegura as leis que regulamentam a educação. Torna-se fundamental percebemos 

que muitos foram excluídos, por não detectarem e valorizarem as suas especificidades. De 

acordo com Haddad (1997:112-3), as definições constantes da nossa LDB significaram a 

rejeição de “uma concepção peculiar de educação, voltada para o universo jovem e do adulto 

trabalhador, que possui uma prática social, um modo de conhecer a vida, uma forma de pensar 

a realidade". 

A EJA não visa apenas um diploma, mas expandir seus horizontes, tendo domínio de 

ferramentas necessárias para viver no mundo globalizado. Isso cria um sujeito capaz de 

elaborar pensamentos e ações de forma dialógica e critica se afastando da marginalidade 

imposta pela sociedade e tornando-se capaz do exercício pleno da cidadania. Essas anuâncias 

citadas possibilitaram aos educandos além da (auto-estima), melhores empregos e novas 

perspectivas de vida para si e principalmente para sua família. Na verdade o sujeito de EJA 

vai transformando e formando através do processo de aquisição de conhecimentos uma nova 

visão de mundo. Dolors (1999), aprender a aprender para aprender a conhecer, para aprender 

a ser o que almejado por ele. 

Essa dinâmica em relação ao espaço físico facilitará no desenvolvimento das 

capacidades e na aquisição de conteúdos inerentes na compreensão da realidade, nas relações 

sociais, políticas e culturais. 

 

 

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

 

A Constituição de 1988, no inciso I do artigo 208 prevê “ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria.” Na década 

de 1990, além da organização de Fóruns de EJA nos Estados, ocorrem muitos encontros em 

nível latino-americano e nacional; mesmo acontecendo varias manifestações, debates e 

encontros tornam-se notório a descontinuidade das políticas públicas. Somente no segundo 

ano de Governo de Fernando Henrique Cardoso há aprovação da Emenda Constitucional nº 
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14 a qual suprime a obrigatoriedade em oferecer Ensino Fundamental aos jovens e adultos 

que não tiveram acesso à escola regular na faixa etária apropriada, ou seja, dos 7 aos 14 anos, 

suprimindo também o artigo 60 da constituição. 

De acordo com essas definições, a Educação de Jovens e Adultos compreende as ações 

de alfabetização e a oferta de cursos que visem substituir ou complementar a Educação 

Básica. Outro fator importantíssimo é o financeiro, necessário para o excelente desempenho 

da educação de qualidade com funções reparadoras, equalizadoras e qualificadoras; na prática 

se torna inviável visto que, esta modalidade esteve excluída da distribuição de recursos entre 

1996 e 2007, voltando a ser incluída no partilhar dos recursos com Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE). 

Se contextualizarmos a EJA, ela nasce e é utilizada como estratégia de aceleração de 

aprendizagem e que de certa forma acarreta na evasão do ensino regular e no processo ensino-

aprendizagem anual. 

Em 2000, a Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) emite um parecer embasando a Resolução do CNE e Diretrizes Curriculares para EJA. 

Acontece nesse momento a mudança de Ensino Supletivo para EJA. Segundo Gadotti (2005, 

p.31-32) ”a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura social injusta. 

Seria ingênuo combatê-lo setorialmente sem combater suas causas”. 

Condições objetivas, como salários, o emprego, a moradia, sejam as 
condições subjetivas, como a história de cada grupo, suas lutas, organização, 
conhecimento, habilidades, enfim, sua cultura. Conhecendo-as na 
convivência com ele e não apenas “teoricamente”. Não pode ser um 
conhecimento apenas intelectual, formal. O sucesso de um programa de 
educação de pessoas jovem e adulto é facilitado quando o educador é do 
próprio meio. Um programa de alfabetização de pessoas jovens e adultas, 
por essa razão, não pode ser avaliado apenas pelo seu rigor metodológico, 
mas pelo impacto gerado na qualidade de vida da população atingida. A 
educação de adultos está condiciona às possibilidades de uma transformação 
real das condições de vida do aluno-trabalhador. Os programas de educação 
jovens e adultos estarão a meio caminho do fracasso se não levarem em 
conta essas premissas, sobretudo na formação do educador. O analfabetismo 
não é doença ou “erva daninha”, como se costuma dizer. É a negação de um 
direito ao lado da negação de outros direitos. O analfabetismo não é uma 
questão pedagógica, mas uma questão essencialmente política. (GADOTTI, 
2005. p.31-32) 
 

Com o objetivo de mudar o triste quadro do analfabetismo no Brasil e de formar 

pessoas mais criativas, críticas, conscientes e transformadoras é que devemos nos preocupar 

para as necessidades de mudanças em nosso sistema educacional, principalmente no que se 

refere o cotidiano do educador de jovens e adultos, tendo como intuito primordial promover a 
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formação de cidadãos integrados, valorizados e capazes de ajudar na construção de uma 

sociedade mais igualitária. 

Segundo Queluz (1999, p. 20), “a prática como fonte geradora de conhecimento 

implica todo um problema de reflexão que, sendo pesquisada por diversos estudiosos de 

diferentes paises. Está claro que os cursos de formação de professores, não são suficientes 

para que o profissional da educação desempenhe efetivamente, uma prática pedagógica 

consciente que leve a transformação”.  

            Deve-se salientar que os cursos formadores devem direcionar suas atenções ao 

desenvolvimento de profissionais voltados a prática reflexiva, onde vários saberes estão 

juntos com o propósito de aproximar o ensino de acordo com a validade que é apresentada 

visando à formação do cidadão exigido socialmente. Quando a prática pedagógica do 

educador é feita através de uma visão problematizadora, oferece caminhos de promover 

melhorias significativas no ensino destinado a jovens e adultos e contribui para afastar o 

professor do modelo tradicional. Isso levará a aproximação da realidade da sala de aula, com 

várias vivências de maneira clara a pensar na ação que contribuirá para sua formação 

continuada. 

É preponderante se pensar no processo de formação do professor nos dias atuais, exige 

a formação continuada, ou seja, uma tomada de consciência da necessidade de apropriar-se de 

novos conhecimentos que uma vez articulados na docência oferecem subsídios para o alcance 

de metas qualitativas no ensino, conforme expressam.  

Os educandos de EJA exigem do educador além de saberes disciplinares, práticas 

educativas que aproveitem a sua bagagem cultural e a experiência acumulada. O fundamental 

é que essa modalidade responda às suas necessidades, estabelecendo uma relação entre os 

conteúdos trabalhados e o uso que farão deles logo em seguida na sua atuação como sujeito 

social. “O papel do educador é ser o mediador entre os saberes desorganizados da turma e o 

conhecimento científico estabelecido”. Com isso, Sônia Couto, coordenadora do Instituto 

Paulo Freire, sugere algumas práticas essenciais ao profissional que trabalha com Educação 

de Jovens e Adultos, como: 

• Valorizar os conhecimentos do aluno, ouvir suas experiências e suposições e 

relacionar essa sabedoria aos conceitos teóricos; 

• Dialogar sempre, com linguagem e tratamento adequado ao público; 
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• Perguntar o que os estudantes sabem sobre o conteúdo e a opinião deles a respeito dos 

temas antes de abordá-los cientificamente. Dessa forma, o educador mostra que eles 

sabem mesmo sem se dar conta disso; 

• Compreender que educar jovens e adultos é um ato político e, para isso, ele deve saber 

estimular o exercício da cidadania. 

 

 

A FORMAÇÃO DOS EDUCADORE DE EJA 

 

A profissionalização dos educadores de EJA tem se tornado cada vez mais de 

versificada tanto nas práticas educativas como nos fóruns de debates. Reconheço que a 

formação docente especifica para a EJA é iniciante no Brasil. Acredito que ela vai acontecer 

de maneira efetiva na prática da cotidianidade e na acumulação de saberes dos professores-

pesquisadores. Ainda que não seja uma questão propriamente nova, é somente nas últimas 

décadas que o problema da formação de educados de EJA ganha uma dimensão mais ampla. 

Como consta da V CONFITEA:  

a educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou 
informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem 
suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas 
qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para satisfação de 
suas necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a 
educação formal, a educação não formal e o espectro da aprendizagem 
informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 
estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. (Declaração 
de Hamburgo sobre Educação de Adultos, V CONFINTEA, UNESCO, 
1997; p. 42). 

 

Campos (1998) inclinou seu olhar de pesquisadora sobre as discussões e debates em 

torno da formação de educadores de EJA. A convivência de grupos tão antagônica repensada 

e refletida de forma coletiva, onde todos coloquem suas aptidões e habilidades em prol de um 

objetivo comum. As ações das universidades com relação à formação do educador de jovens e 

adultos ainda são discretas se considerarmos o potencial dessas instituições como agências de 

formação. 

[...] três grupos diversificados de educadores e educadoras realizando 
trabalho docente em alfabetização e pós-alfabetizaçao de jovens e adultos 
trabalhadores: o primeiro grupo é formado por professoras e professores com 
formação específica para o exercício do Magistério uma vez que já 
pertenciam ao quadro de professores/as de Secretária Municipal de 
Educação, mas que trazem uma experiência de trabalho docente na Educação 
de Jovens e Adultos trabalhadores; o segundo grupo é formado pelas/os 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 9 

monitores/as- alunas/os de Educação de Jovens e Adultos da Secretária 
Municipal de Educação e o terceiro grupo formado pelas/os monitoras/os do 
movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos a partir da sua formação 
acadêmica em EJA. 
É notório que o profissional egresso das universidades, concretiza na prática 
através do seu cotidiano que sua formação não se resume na obtenção de 
títulos e certificados. Sendo assim, essa continuidade de formação cria 
possibilidades de contestação e enfrentamentos de situações-problemas, 
gerando expectativas nos docentes como nos educandos. Segundo Dayse, 
discutiram-se duas grandes questões: uma relacionada ao desejo dos 
professores mudarem radicalmente a estrutura do curso de Pedagogia e outra 
que dizia respeito às possibilidades do pedagogo formado pela instituição se 
inserir em um mercado marcado pela presença de um profissional com um 
perfil predominantemente técnico. Contudo, foi construída uma proposta 
mediadora, em que a habilitação de Educação de Adultos foi introduzida 
como uma possibilidade do pedagogo atuar junto aos movimentos sociais e à 
educação popular. 
Pensar sobre o caráter da formação ressalta que a habilitação em EJA, está 
inserida no conjunto de disciplinas que irá formar profissionais para atuar em 
sala de aula. Acerca dessa persistência na formação em EJA, podemos citar à 
Pedagogia da Esperança de Paulo Freire, que considera “não há esperança na 
pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que 
vira, assim, espera vã.” (FREIRE, 1992, p. 10-11). 
 

Quando nos remetemos à formação do profissional de jovens e adultos devemos 

contemplar a articulação de saberes oriundos da experiência na prática pedagógica e o 

conhecimento acadêmico sistematizado nos meios científicos os quais ajudam na sua 

qualificação de formação do educador. É necessário à luta pela valorização profissional no 

sentido de oferecer melhores condições de trabalho e remuneração; sobre isto Geraldi (1998, 

p. 92), fala que: “O estado oferece ao professor condições mínimas de trabalho e 

remuneração, mais exige desta dedicação, desenvolvimento e motivação máxima dentro de 

um projeto político nem sempre explícito”. 

Cabe salientar que o quadro educacional brasileiro, nos dias atuais exige cada vez mais 

a qualificação de profissional, que trabalha com jovens e adultos, onde não existe uma política 

pública de valorização de um plano de carreira do professorado, dando-lhes condições de 

crescimento e o próprio reconhecimento perante a sociedade. Devendo assim salientar que as 

condições de trabalho oferecidas e às vezes até imposta são geradas fortemente pela 

globalização, em que salários defasados, têm sido traduzidos pelos olhares construídos, pelo 

capitalismo em relação à profissão docente. Pereira (2001, p.23), acrescenta: 

            O processo de desvalorização e descaracterização do magistério, evidenciado pela 

possessiva perda salarial por parte dos professores e pela precária situação do seu trabalho na 
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escola terminou, nas primeiras greves de professores, desencadeando um movimento de luta 

por melhores salários e condições do trabalho docente. 

 

A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO INICIAL E A INSERÇÃO NO CAMPO DE 

TRABALHO 

 

Os egressos que atuam na EJA possuem em comum o fato de desenvolverem suas 

atividades com uma clientela de adultos que provém de classes populares. Desse modo, 

devemos focalizar a questão que nos remete a um objetivo fundamental no âmbito da 

educação de jovens e adultos: contribuir para incorporação daqueles que estão vivenciando 

diferentes mecanismos de exclusão, dentro de um processo de construção de uma sociedade 

mais igualitária. 

Devemos ter cuidado para que em nossa formação não caiamos numa ação de caráter 

voluntário marcado por um cunho de doação, favor, missão e movida pela solidariedade aos 

mais pobres. Acontecendo esses fenômenos, além de desprofissionalização do educador de 

jovens e adultos, não conseguiremos subsidiar a formulação de propostas teóricas-

metodologicas compatíveis com as vivências e os saberes daqueles aos quais se destina. 

De forma ampla e efetiva essa atuação no âmbito de EJA se torna preponderante em 

nosso Brasil. Desde que, se tenha como eixo principal a construção concreta de uma 

sociedade que integre os sujeitos de EJA, em todos os eixos que norteiam a nossa hipócrita e 

excludente sociedade. 

 Nesse sentido Moacir Gadotti (2000) nos diz que ser educador hoje é viver 

intensamente o seu tempo, conviver; é ter consciência e sensibilidade. Não se pode pensar ou 

imaginar um futuro para humanidade sem educadores, assim como não se pode pensar num 

futuro sem poetas e filósofos. Gadotti (2000) complementa: 

os educadores, numa visão emancipadora, não só transformação em     
conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Eles 
fazem fluir o saber (não o dado, a informação e o puro conhecimento), 
porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade e 
buscam juntos, um mundo mais justo, mas produtivo e mais saudável para 
todos. Por isso eles são imprescindíveis. (GADOTTI, 2000, p.09) 
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SOBRE OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

  

 A formação do educador de jovens e adultos deve preocupar elaborar uma proposta 

que incorpore os vários domínios do conhecimento, buscando interagir os processos de 

produção sistematizada do conhecimento escolar e não-escolar. Sendo assim, é de suma 

importância a proposta de Paulo Freire, cujo método de compreender o mundo, de educar 

conscientizando, passa obrigatoriamente pela dialógica. 

 Lembrando que o diálogo parte de uma fala inicial consigo mesmo; na articulação 

entre subjetividade e objetividade, num processo incessante de construção de cidadania. 

Contudo, para que a formação para a cidadania deixe a ser abstrata e inatingível, é 

fundamental que sejam criadas condições para sua efetivação real. Deve existir uma 

estimulação por uma prática que implique o diálogo que indivíduos ou de projetos comuns.  

Conhecimento não se transfere o conhecimento se constrói.  Ele não é dado 
de graça, como na perspectiva da educação bancária, mas produzido na 
estreita relação entre teoria-prática. A prática de pensar a prática é a melhor 
maneira de aprender a pensar certo. O pensamento que é iluminar a prática é 
por ela iluminado, tal como a prática que ilumina o pensamento é por ele 
iluminado. (FREIRE, 1978, p. 65) 
 

 Torna-se de suma importância entender como acontece o processo de aquisição e 

transmissão do conhecimento, pois só assim será possível estabelecer uma definição mais 

precisa dos processos informais de formação. O profissional que pretende trabalhar com essa 

clientela têm como propósito principal, trazer o máximo para realidade dos educandos. 

Portanto, a educação de jovens e adultos deve está estruturado nos seguintes eixos: 

• Sócio-Antropológico – que permite entender os contextos culturais diversificados. 

• Sócio-político-ecômico – procura entender as relações entre trabalho e educação, 

assim como o significado das políticas públicas vigentes. 

• Histórico – compreender as diferentes experiências e de educação, em momento que 

deve ser realizado para apropriar-se criticamente da realidade e transformá-la. 

O momento é de construção de um novo desenho para alfabetização e para a 
EJA como um todo, vem sendo feito a partir de um diálogo que aponta para 
uma reconfiguração mais pública da educação de jovens e adultos. Quanto às 
concepções de EJA correntes, ainda que saiba da distância entre as 
formulações e as práticas, o MEC vem adotando enfoques de alfabetização e 
de educação de jovens e adultos mais amplos, intersetoriais, visando 
incorporá-las ao sistema nacional de educação, pelo fato de não ser mais 
possível tratá-las de forma isolada dos sistemas de ensino... (KLEIMAN, 
2005, p. 354) 
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Assim se faz necessário uma ruptura no modelo pedagógico superautoritário, se 

instalou e se incutiu nas escolas, dando vez a uma prática reflexivo-dialógica que favorecerá a 

melhoria da qualidade de ensino, conseqüentemente no material humano que pretendemos 

ajudar a se formar. Torna-se preponderante, colocar medidas que contemplem a construção da 

profissão docente, tentando atender ao quadro pós-moderno que exige maiores e melhores 

habilidades profissionais. O educador deve colocar como suma importância sua formação, 

que contribuirá na construção de uma maior aprendizagem de sua clientela e no próprio 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As reflexões pontuadas neste artigo procura avaliar as necessidades de conhecer o 

educando, fazer uma análise crítica das políticas dessa modalidade e principalmente a 

formação do docente de EJA. Constata-se que, mesmo com a crescente visibilidade que tem 

tido a EJA, seja na instância das práticas, seja como campo de estudos e pesquisas, ainda não 

existe uma efetiva demanda para uma formação especifica do educador dessa área. 

 Deve existir uma discussão mais ampla sobre as questões teórico-metodológicas, bem 

como o debate acerca das políticas. É imprescindível que os docentes comprometidos com a 

EJA, atuem de forma diferenciada, com respeito à diversidade dos educandos, contribuindo 

efetivamente para a redução das desigualdades sócio-educacionais e culturais. 

 Entretanto, é necessária a constituição de um quadro profissional formado nos cursos 

de pedagogia, nas licenciaturas e pelas próprias redes de educação formal e informal. Tendo 

como modelo de formação que se aplica ao alfabetizador de adultos, que é bem diferente do 

que se aplica ao alfabetizador de crianças. Torna-se fundamental uma nova coorpagem na 

linguagem, conteúdo, o relacionamento entre alfabetizar-alfabetizandos, o nível de reflexão e 

apreensão do conhecimento, as dinâmicas, os exercícios e as atividades. Essa formação 

específica deve se fundamentar em uma proposta curricular contextualizada e adequada às 

necessidades de aprendizagem dos alfabetizandos. Quanto mais você estiver comprometido 

de forma séria com a busca da transformação, mais rigoroso você deve ser. Lembrando que é 

fundamental a busca incessante do conhecimento e estimular os alunos a se prepararem 

científica e tecnicamente para a sociedade real na qual eles vivem. 
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