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Resumo

Esta pesquisa visa investigar como a formação inicial nos cursos de formação de professores tem contribuído
para a prática docente na Educação de Jovens e Adultos - EJA. A pesquisa foi realizada com professores de
EJA da cidade de Maceió-Al que lecionam as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Utilizamos o
estudo de caso enquanto abordagem metodológica, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista
semiestruturada. Os resultados apontam avanços na formação inicial dos professores ao tempo que mostram
insatisfação quanto ao processo formativo dos sujeitos investigado, devido a ausência de conhecimentos que
tenham foco nas especificidades desta modalidade de ensino durante a formação dos professores,
possibilitando repensar e refletir suas práticas.
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Abstract

This research aims to investigate how the initial training courses in teacher education has contributed to
teaching practice in Education for Youth and Adults - EJA. The survey was conducted with teachers EJA city of
Maceió-Al who teach the disciplines of Portuguese Language and Mathematics. We use the case study as a
methodological approach, taking as a tool for data collection semistructured interview. The results point to
advances in initial teacher training for the time that show dissatisfaction about the formation process of the
subjects investigated due to lack of knowledge that have focused on the specifics of this type of education for
the training of teachers, enabling rethink and reflect their practices.
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1 Introdução

A discussão acerca da profissão docente tem sido constantemente ampliada no âmbito das instituições
formadoras de professores. É consenso entre os pesquisadores que a formação inicial de professores é
primordial para uma melhora na qualidade da educação.

Aos poucos a Educação de Jovens e Adultos – EJA - vem ocupando seu espaço nas discussões, no entanto
ainda são poucas as pesquisas voltadas a esta modalidade de ensino.

Nesta perspectiva, esse artigo tem como investigar como a formação inicial nos cursos de formação de
professores tem contribuído para a prática docente na Educação de Jovens e Adultos – EJA, especificamente
no que se refere ao aos conhecimentos relacionados ao ensino de língua portuguesa.

Barros (2003, p. 20) afirma que:

A formação inicial deverá favorecer o futuro profissional da educação nas
competências básicas, para saber atuar e enfrentar toda a complexidade da tarefa
educativa, de forma reflexiva, crítica, questionadora, autônoma, mas, acima de tudo,
comprometido com o processo de ensinar e aprender.

Diante do exposto e levando em consideração o atual contexto ao qual se insere a educação, frente aos
baixos índices de aprendizagem, precárias condições de trabalho, entre outros, buscamos investigar os
principais motivos que levaram os professores a lecionar nesta modalidade de ensino, considerando ainda, as
poucas contribuições das instituições formadoras, no que concerne a formar professores para o ensino na EJA.

Segundo Vargas e Fantinato (2011, p. 918), “no que se refere ás licenciaturas, verifica-se a quase total
ausência de espaços de discussão dos processos de ensino-aprendizagem na EJA nos cursos de formação de
professores de Matemática, História, Geografia, Ciências, ou mesmo Letras”.

Os professores são preparados para o ensino regular, e começam a trabalhar na EJA por diversas motivações,
entre elas, complementação de carga horária devido a conveniência da oferta no horário noturno e acréscimo
no salário são as mais comuns, aprendendo na prática do trabalho e se adaptando a profissão.

Para realizarmos a investigação, a partir da problemática e do objetivo proposto, optamos pela pesquisa
qualitativa, advogando que uma formação inicial de qualidade proporciona uma melhora na educação.

Fiorentini e Lorenzato (2009, p.60), define pesquisa qualitativa como:

[...] um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/metódica de saberes
ou compreensões acerca de um fenômeno, problema ou questão da realidade ou
presente na literatura o qual inquieta/instiga o pesquisador perante o que se sabe ou
diz a respeito.

Dessa forma, utilizamos o Estudo de Caso enquanto abordagem metodológica. Segundo Prodanov e Freitas
(2013, p. 60)

O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado
indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos
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variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. É um tipo de pesquisa
qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que
tem como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se
de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc.

Os sujeitos escolhidos são professores efetivos da Secretaria Municipal de Educação de Maceió/Al, que atuam
no segundo período da educação de jovens e adultos. Selecionou-se para a amostragem da pesquisa quatro
professores, dois de língua portuguesa e dois de matemática levando em consideração que, ambas as
disciplinas são de extrema importância para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. O contato com
os professores face a face possibilitou uma discussão mais ampla sobre o assunto abordado. As questões
abordadas que foram pré-definidas puderam ser completadas à medida que o pesquisador observou a
necessidade de ampliar as respostas dadas pelos docentes para uma maior compreensão.

Procuramos ao longo do texto, desenvolver uma reflexão dentro de uma perspectiva mais abrangente no que
se refere à formação inicial de professores para atuar na EJA, em seguida, analisamos como os professores
perceberam as contribuições de suas formações para atuação nessa modalidade de ensino.

Neste contexto, pudemos perceber algumas variáveis que condicionam o ensino e aprendizagem na Educação
de Jovens e Adultos: um público diferenciado com limitações de tempo, professores sem formação específica
para atuarem e ainda os materiais didáticos reaproveitados do ensino regular (propedêutico).

Vale salientar ainda que, as pesquisas acerca de cursos e processos de formação de professores tem se
intensificado nas últimas décadas, no entanto, Manrique e André (2008. p.133) afirmam que “são raros os
trabalhos que focalizam mudanças associadas aos processos de formação e mais raros ainda os que estudam
as relações do docente com sua área específica”.

Com isso, acreditamos na relevância de refletir os saberes docentes adquiridos na formação inicial dos
professores de matemática e língua portuguesa e sua relação com a prática docente cotidiana na educação de
jovens e adultos.

2 A EJA e a Formação Inicial de Professores

As discussões acerca da necessidade de (re)pensar a formação docente, com o objetivo de elevar a qualidade
da Educação Básica e a formação inicial dos professores tem se intensificando ao longo das últimas décadas
com a promulgação da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e com as
contribuições dos cientistas da educação que mostram a necessidade de se estabelecer uma maior relação
entre teoria e prática na formação inicial de professores, refletindo os saberes que norteiam a atividades
docente, Tardif (2002); Freire (1996); Pimenta (2010); Fiorentini e Lorenzato (2009); Imbernón (2010) entre
outros, são alguns dos autores que fundamentam tais estudos.

No entanto, em estudos realizados, Haddad (2002, p.27) destaca que “[...] da análise realizada nas 32
pesquisas que tratam de temas ligados aos professores, foram encontradas nove que se referem mais
especificamente à prática pedagógica dos professores que atuam na EJA, todas dissertações de mestrado”.
Percebe-se, com isto, a necessidade de ampliar as discussões, pois a EJA tem história de grandes dificuldades
e de superação de desafios pelas partes envolvidas neste processo de aprendizagem.

Segundo Arroyo,

Exige-se, pois, uma intencionalidade política, acadêmica, profissional e pedagógica
no sentido de colocar-nos na agenda escolar e docente, de pesquisa, de formação e
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de formulação de políticas, a necessidade de pensar, idealizar e arquitetar a
construção dessa especificidade da EJA no conjunto das políticas públicas e na
peculiaridade das políticas educativas. Construir a educação de jovens e adultos
como um campo de responsabilidade pública. (2006, p. 20)

Nesse sentido a formação inicial tem importância ímpar, visto que “as rápidas transformações pelas quais
passam o mundo, os (as) professores (as) adquirem novas funções que a formação tradicional não dá conta”
(COSTA; FREITAS, 2007. P.51).

Nesse contexto, é de extrema importância investigar como se apresenta o ensino de língua materna e de
matemática na EJA e como ocorreu a formação inicial desses professores. Diante da diversidade e
heterogeneidade apresentada pelo público da Educação de Jovens e Adultos, tanto na faixa etária, quanto nas
suas identidades, na disposição para aprender, na experiência de vida, no meio social em que estão inseridos
e nas suas necessidades formativas, principalmente no que se refere a leitura e a escrita e aos conhecimentos
matemáticos básicos, destacamos a necessidade de o professor ter uma preparação específica e contínua
para a efetivação de um ensino de qualidade na referida modalidade de ensino.

Assim como Queiroz (2007, p. 65) acreditamos que:

O primeiro desafio está em garantir que o (a) professor (a) em sua formação inicial,
tenha acesso aos conhecimentos essenciais da EJA, uma vez que os cursos de
formação deveriam preparar, em tese, para o trabalho em qualquer nível de ensino.
[...] As especificidades da EJA exigem uma formação que dê conta, além da
escolarização básica, da construção coletiva de estratégias de transformação, seja
individual ou coletiva.

Nessa perspectiva, nos escassos trabalhos que envolvem a formação do professor da EJA, há uma
unanimidade na constatação da necessidade de preparação específica dos professores que atuam nesta
modalidade, caracterizada pela precariedade dos trabalhos dos professores em que esta formação não ocorre.
Com isso, reforça Guidelli, (1996, p.13)

Conhecer a prática docente do professor que atua no campo específico da educação
de jovens e adultos torna-se necessário também à compreensão específica deste tipo
de ensino quanto a possibilidade de intervenções que objetivem uma educação de
qualidade (acesso, permanência e aquisição de conhecimentos básicos à vida e ao
trabalho).

Acreditamos na relevância de discutir a formação dos professores de matemática e língua portuguesa que
atuam na educação jovens e adultos, como forma de (re)pensar a prática docente voltada especificamente a
um alunado com anseios, medos, perspectivas e desafios, e acima de tudo uma história de vida que pode ser
vista como aliados aos professores destas disciplinas , de forma que possam contextualizar suas aulas com
ações cotidianas, partindo do conhecimento empírico que os alunos trazem, buscando transformá-los em
conhecimentos científicos para que os próprios busquem respostas para o que não conseguem responder,
dando significado e uma aplicabilidade prática no ato de fazer.

3 Professores de Língua Portuguesa e Matemática: suas concepções sobre seu processo formativo
para o ensino na EJA

Para conhecer os reflexos da formação inicial dos professores investigados e suas contribuições para o ensino
na EJA, foi necessário a realização de uma pesquisa empírica. A entrevista teve doze perguntas e as respostas
foram gravadas e depois transcritas mantendo a fala dos professores. A identidade dos sujeitos será
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preservada utilizando LP1 e LP2 para os professores de língua portuguesa e M3 e M4 para os professores de
matemática.

Os professores de língua portuguesa e matemática investigados trabalham no horário noturno apenas com
EJA. Um é do sexo feminino e os demais do masculino, todos possuem uma jornada de trabalho de 60 horas e
no referido horário lecionam apenas na EJA.

LP1 é graduada em língua portuguesa – literatura e redação pela Universidade Federal de Alagoas e atua na
educação de jovens e adultos desde 2006. Já LP2 é mestre em educação brasileira pela Universidade Federal
de Alagoas, especialista em PROEJA e graduado em Letras – Inglês pela Universidade Estadual de Alagoas
campus Arapiraca e desde 2007 trabalha na educação de jovens e adultos.

Dos professores de matemática investigados, M3 é formado pela Universidade Federal de Alagoas, tendo
concluído seu curso de Licenciatura em Matemática e ciências da natureza em 1985, atuando na Educação de
Jovens e Adultos há aproximadamente 12 anos.

M4, formado pela mesma instituição de ensino em 2007 com atuação na EJA há aproximadamente 7 anos.

Quando questionados como se deu a inserção na educação de jovens e adultos o professor LP2 destaca que
ao ser encaminhado para a escola em que trabalha eram as únicas turmas que tinham carência de professor,
dessa forma “foi obrigado” a aceitar as turmas de EJA para não ter que mudar de escola, o professor
complementa: “No início foi um desafio, tremia as bases porque você estava lidando com o desconhecido...”.
Já a professora PL1 afirma que sempre teve interesse em trabalhar com essa modalidade “[...] a EJA é a
realização profissional”.

Em se tratando dos cursos de formação de professores, perguntamos aos docentes se a sua formação inicial
possibilitou o preparo para o exercício da docência na EJA, se houve, em alguns momentos discussões e
aprofundamentos sobre essa modalidade de ensino. Os entrevistados demonstraram inquietações em relação
a questão apresentada. A professora LP1 afirma: “No meu curso de formação, na época que eu estava na
universidade não tinha essa disciplina nem como eletiva [...] o professor que quisesse trabalhar na EJA ele
aprendia convivendo com a situação, sabe?
Ou ele fazia uma especialização, eu, particularmente não tenho especialização, mas eu sei se hoje eu quiser
mostrar o que eu sei com relação a EJA eu sei descrever a situação prática [...] tanto a parte psicológica e
afetiva como a parte do conteúdo em si”.

Para M4, o curso de formação inicial não possibilitou uma reflexão acerca desta modalidade, “muita coisa que
ensino hoje, eu aprendi no médio. (M4) ” No entanto afirma quando questionado se houve mudança nos
cursos de formação de professores acredita que sim e afirma: “Eu tenho colegas que fizeram o curso depois
de mim e já houve mudança tanto na grade curricular, como na maneira de expor o conteúdo. Na minha
época não era obrigado eu pagar português, eu paguei como optativa, então o professor precisa de
português, quem é que não precisa de Português?
”

Percebe-se com isto alguns avanços quanto a esta problemática, no entanto, inda tem muito a se alcançar.
Pois percebe-se a insatisfação dos sujeitos investigados quanto ao seu processo formativo no que concerne as
especificidades, não apenas de EJA, foco desta pesquisa, como também das demais modalidades de ensino da
educação básica.

Ainda sobre a mesma questão o professor PL2 afirma que no seu curso de formação inicial não houve
nenhuma preparação para o trabalho com EJA, afirma, também, que não cursou nenhuma disciplina que
abordasse essa modalidade de ensino e complementa com uma declaração intrigante: “Quando iniciamos o
trabalho com jovens e adultos fomos convidados a participar de um seminário sobre EJA, uma formação
continuada, mas ficou só no papel, nas pretensões e nunca se concretizou”.

Ao analisarmos as falas dos entrevistados observamos que a formação de professores para EJA foi/é

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_de_jovens_e_adultos_contribuicoes_da_formacao_inicial_na.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



considerada escassa. É indispensável que para a atuação efetiva do professor nessa modalidade de ensino,
sejam consideradas, em seus espaços formativos, as especificidades dos sujeitos envolvidos nesse processo.
É a partir daí, que o docente terá mais segurança e norte para encaminhar o ensino. Mais uma vez nos
deparamos com a necessidade de o educador conhecer as especificidades dos alunos para os quais irão
lecionar. Essa condição está diretamente ao sucesso e desenvolvimento do processo ensino/ aprendizagem de
forma a atender a necessidade de todos que frequentam essa modalidade de ensino.

Ainda sobre a análise dos dados coletados, quando questionados sobre a necessidade da prática pedagógica
da EJA ser diferenciada das outras modalidades de ensino e quais são os aspectos envolvidos é unânime que
sim.

Eles destacam que é necessário focar na contextualização dos conteúdos. Tentar aproximar o que está sendo
estudado da realidade em que eles vivem para que se torne mais palpável e, assim, eles consigam assimilar
melhor. Destacam, ainda, que, o quantitativo de conteúdos não é tão importante, mas a apreensão dos
assuntos, ainda que de forma paulatina, merece uma atenção especial.

PL1 declara: “Tem que ter jogo de cintura. [...] Eles nem sabem, na maioria das vezes, o que é um
substantivo, em muitos casos a situação é crítica mesmo, eles nem sabem escrever palavras, então eles têm
que ter um tratamento diferenciado do ensino regular porque são alunos que tem uma carência de educação
muito grande”.

M3 concorda parcialmente, ele destaca: “Concordo e discordo ao mesmo tempo, discordo da seguinte
maneira: infelizmente o ensino na EJA hoje é diferenciado pela necessidade que a pessoa tem, mas pelo
diploma. De se formar. Eu sinto uma grande dificuldade. É caótico. O resultado onde eu trabalho é zero.”

Pudemos perceber com isto a preocupação pela quantidade e não pela qualidade da oferta desta modalidade
de ensino.

Já para M4: “Precisa sim! Primeiro na grade curricular. Você está ensinando pessoas que trabalham e que
muitas vezes, passaram 10 anos sem estudar e hoje estão na EJA. E o que é a EJA?
É o ensino médio. E como se aplica o ensino médio para pessoas que não estudam há 10 anos, que nem
sabem as quatro operações?
Fica difícil. O ensino de EJA deve ser mais voltado para a prática, para o dia a dia: porcentagem, juros, regra
de 3, as quatro operações. Tem que botar currículo a favor deles e não do vestibular. Uma redução de
conteúdo, que fosse mais voltado para a clientela [...] um aumento da carga horária. Você tem duas horas
aulas para dar conteúdo do médio, isso precisava de uma carga horária maior “

É possível perceber pelas falas dos entrevistados que é difícil lidar com a diversidade de faixa etária, assim
como, com os diferentes ritmos de aprendizagem, motivação e expectativas dentro de uma mesma sala de
aula. Encarar a heterogeneidade dos alunos na educação de jovens e adultos é um desafio constante para o
educador.

Quando questionados sobre quais são as principais dificuldades/limitações enfrentadas para o
desenvolvimento da sua prática pedagógica nas salas de aula de EJA, os professores foram unânimes. Deram
destaque aos problemas estruturais e de material, ao corpo pedagógico por, na maioria das vezes não dispor
de profissionais suficientes ou especialistas na área e, principalmente, as faltas constantes do corpo discente.

Diante do exposto PL1 declara:

“Tenho dificuldade com os alunos faltosos que aparecem mesmo no final do ano e
ainda assim o professor precisa absorver a condição do aluno da EJA e dá uma
segunda chance. [...] Eu tenho caso de alunos que sofrem ameaça dos maridos,
outros tem filhos deficientes e por aí vai... Eu acho que enquanto as pessoas não
conseguirem se compreender com relação escola, família e aluno, as coisas não
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andam né?
Então enquanto as pessoas não conseguirem ver que o estudo é importante, que
apesar de todas as dificuldades tem que está em primeiro lugar a gente não vai
desenvolver, não vai à frente.”

Diante do exposto, acreditamos na relevância de refletir a multidimensionalidade do saber docente, do saber
fazer e da necessidade uma maior interação entre universidade e escola, para que possam compreender os
sujeitos envolvidos na EJA e assim, prepara-los para o exercício da cidadania e não apenas para a conclusão
do ensino médio para diminuir os índices de analfabetismo.

4 Considerações Finais

Entendendo as especificidades que demanda a educação de jovens e adultos, sabendo que os discentes desta
modalidade de ensino possuem um processo de aquisição de conhecimento diferenciado dos alunos do ensino
regular, e sua permanência em sala de aula é afetada por fatores externos relacionados as questões pessoais
e sociais há uma preocupação permanente com a formação docente para a atuação na EJA.

Os dados coletados salientam que os cursos de formação inicial dos professores investigados não
possibilitaram, em nenhum momento, discussões acerca dessa modalidade de ensino e que, desde que
começaram a atuar na EJA não houve participação em cursos de formação continuada, o que torna ainda mais
crítica essa situação.

Vale salientar ainda que suas práticas são fundamentadas na experiência e nos anos de profissão. E não
poderíamos deixar despercebido as exorbitantes cargas horárias dos docentes, o que é preocupante, pois nos
leva a refletir ainda sobre a precarização da profissão.

É notório nos resultados como a EJA é colocada como segunda opção para os docentes que enveredam por
esta modalidade de ensino, no entanto, apaixonante, pois é um processo que envolve as emoções dos
sujeitos marcados pelas diferentes causas de interrupção do seu processo escolar.
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