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Resumo

O presente artigo tem como objetivo investigar e analisar por meio de estudo teórico a formação de professores
para a Educação de Jovens e Adultos, atentando para as práticas pedagógicas destes. Desse modo, nos
respaldamos tanto nos principais dispositivos legais nacionais, como em estudos de Freire (1983,1996, 2005),
Ribeiro (1999), Gadotti (2009), dentre outros. Investigar a formação docente da EJA nos coloca diante do
desafio (re) pensar a formação do professor em questão, com vistas a contemplar as especificidades do jovem e
adulto. Diante da investigação aqui realizada pontuamos a importância de um olhar aprofundado, humanizado e
qualificado do docente da EJA.
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Abstracto

Este trabajo tiene como objetivo investigar y analizar a través de la formación del profesorado estudio teórico
para Jóvenes y Adultos, centrándose en las prácticas pedagógicas de los mismos. Por lo tanto, apoyamos en los
dos principales disposiciones legales nacionales, como en los estudios de Freire (1983.1996, 2005), Ribeiro
(1999), Gadotti (2009), entre otros. La investigación de la formación del profesorado EJA nos enfrenta con el
desafío de (re) pensar la educación de los maestros en cuestión, a fin de abordar los aspectos específicos de los
jóvenes adultos. Teniendo en cuenta la investigación realizada aquí señalamos la importancia de la visión a
fondo, humano y cualificado de la enseñanza de la EJA.

Palabras clave: Formación del profesorado. Jóvenes y Adultos. Prácticas pedagógicas.

Introdução

O referido artigo trata-se de uma investigação de cunho teórico que objetiva investigar e discutir a formação de
professores para a educação de Jovens e Adultos bem como as práticas pedagógicas necessárias ao docente
desta modalidade de ensino. Para subsidiar tal investigação, além dos dispositivos legais como Diretriz
Curricular Nacional para Educação de Jovens e Adultos (2000), Lei de Diretriz e Bases (1996), Diretriz Curricular
Nacional do Curso de Pedagogia (2006) acerca da temática, nos pautamos em leituras de Freire (1983,1996,
2005), Ribeiro (1999), Gadotti (2009), dentre ouros.

Iniciamos, pontuando a concepção de educação que embasa o referido trabalho:
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Não podemos existir sem nos interrogar sobre o amanhã, sobre o que virá, a favor de
que, contra que, a favor de quem, contra quem virá; sem nos interrogar em torno de
como fazer concreto o ‘inédito viável’ demandando de nós a luta por ele ( FREIRE,
2005, p.98).

O entendimento de que pela educação podemos contribuir para a transformação da pessoa, e a pessoa, imbuída
pelo conhecimento, se inquieta, se move e por isso, pode posicionar-se, transformar o seu contexto, (re)
construir sonhos e possibilidades concretas para ser feliz, no sentido pleno da palavra, é a força motriz desse
trabalho.

O pensamento de Freire (2005) afirma a humanização como finalidade da educação. Valoriza a prática educativa
como prática social, circunscrita em diferentes contextos, permeada por contradições, tensões e conflitos. Uma
prática imbuída de caráter transformador e historicamente situada e intencional, na perspectiva ética e política.
Nesse contexto, a formação é imprescindível ao exercício profissional do professor tanto quanto a compreensão
e a opção por um projeto educacional que se configura como orientação e conteúdo dessa prática educativa
social (FREIRE, 1996).

Esse conjunto de ideias sobre o processo educativo coloca questões e requerimentos para a formação de
professores, de modo que ela se faça a partir do conhecimento e da crítica do existente, contextualizada, porque
historicamente datada e localizada, é transformadora. Por ser, ela também, uma pratica educativa, a formação
de professores é tomada por Freire (1996) como uma prática abrangente em seus conteúdos, complexa em seus
requisitos e profunda em sua finalidade. Uma prática que necessita ser permanente.

Na perspectiva freireana, o projeto de educação, que se tornou conhecido no mundo, conhecido como pedagogia
do oprimido, enfoca a “educação em favor da emancipação permanente dos seres humanos, considerados como
classe ou como indivíduos, [educação que] se põe como um quefazer histórico em consonância com a também
histórica natureza humana, inclusive, finita, limitada” (FREIRE, 1983, p. 72).

Nessa direção, a educação e a formação de professores solicita um contexto de problematização da realidade, a
favor da emancipação permanente dos seres humanos, fundamentada na escuta, no diálogo e na relação
dialógica enquanto expressão da relação teoria-prática que traduz a concretude de uma concepção formadora.
Uma educação emancipadora para todos e todas as pessoas, respeitando suas diversidades culturais, sociais e
econômicas.

É em comunhão com as ideias de Freire (1991; 1996; 2005), que, no universo da formação de professores, o
recorte desse estudo focaliza a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Educação de jovens e adultos (EJA) compreendida como uma modalidade de ensino que surgiu para atenuar a
dívida histórica que o Brasil possui com pessoas acima de quinze anos que não começaram e/ ou completaram a
educação básica. Lacunas que se referem principalmente à escolarização desses jovens e adultos que por algum
motivo não puderam realizar seus estudos no tempo adequado (BRASIL, 1996).

Existe, historicamente, uma deficiência no atendimento a essa modalidade, diante dela ocupar lugar secundário
no conjunto de políticas educacionais. A Educação de jovens e adultos foi se constituindo com um nível de
formação e de práticas educativas fragmentadas, fato que muito tem haver com o processo formativo do
educador da EJA, o que vem cooperar em muitos casos para a perpetuação de problemas antigos como o
fracasso escolar e evasão desses alunos.

Nas últimas décadas, a pesquisa educacional brasileira tem abordado um amplo conjunto de problemas
relacionados à formação e ao desempenho dos professores que atuam na educação básica. No que tange a área
de estudos da educação de jovens e adultos a esses problemas se agrega mais um: a falta e/ ou formação
precária dos educadores que atuam nessa modalidade de ensino, resultando muitas vezes numa transposição
inadequada do modelo de escola consagrado no ensino fundamental de crianças e adolescentes.
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Tendo em vista a carência existente quanto a políticas públicas e estudos no âmbito acadêmico voltado para a
discussão concernente ao docente da Educação de jovens e adultos (EJA), esse estudo busca contribuir para
aprofundar esse debate, ao enfocar as práticas pedagógicas, necessários ao exercício da docência nessa
modalidade de ensino.

Formação de professor para a educação de Jovens e Adultos

Abordar sobre a formação de professor para Educação de Jovens e Adultos, nos remete primeiramente a situar
sucintamente o contexto histórico social em que esta modalidade de ensino está inserida. Desse modo é possível
notar que foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) lei nº 9.394/96 que a EJA passou a ser reconhecida
enquanto direito e modalidade da educação básica. Antes, ao se referir a educação de jovens e adultos falava-se
em ensino supletivo regulamentado nacionalmente pela Lei 6592/71, ou então ao mobral -movimento brasileiro
de alfabetização(1967-1978).

Ambas as iniciativas marcaram fortemente o atendimento aos jovens e adultos especificamente no período da
ditadura militar no país, porém é possível notar que foram iniciativas fracassadas, deixando inclusive, um
estigma de educação compensatória e aligeirada de escolarização.

De um modo geral a formação de professores no Brasil está intimamente atrelada à criação das escolas
normais, lócus da formação de professores até o período da Reforma Universitária de 1968 quando foram
criadas as faculdades de educação. O resultado das reformas do período militar foi a convivência do 2º grau
técnico em magistério, no intuito de preparar os professores para os anos inicias do 1º grau e as licenciaturas
curta e plena, nas universidades, que titularia este profissional das diversas disciplinas de 5ª a 8ª séries do 1º
grau e os professores das diversas disciplinas do 2º grau. Tal modelo de formação vigorou até a LDB/ 9.394/ 96,
que não previa formação específica para EJA.

Cabe notar que uma exceção ocorreu em 1980 quando as faculdades de educação realizaram significativas
discussões referentes à atuação do Pedagogo (que poderia atuar na gestão, como diretor, coordenador ou
supervisor, mas teria como prioridade, o exercício da docência nos anos iniciais do1ª grau). Desse modo as
instituições de ensino superior que ofertavam o referido curso, sobretudo as instituições públicas, além de
repensarem a atuação do pedagogo, abriram espaço ao surgimento de cursos de Pedagogia com ênfase ou
habilitação em EJA.

Posteriormente aliando-se a tal esforço a nova Diretriz curricular nacional para o curso de pedagogia (2006),
afirmando em seu art.5º referente ao egresso do curso de Pedagogia que este, deverá estar apto a:

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na
idade própria; IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em
diversos níveis e modalidades do processo educativo;

As Diretrizes Nacionais para a Educação para Jovens e Adultos (2000) enfatiza que o docente da EJA, além de
possuir competências gerais como qualquer outro docente dos demais níveis e modalidades, ele deve ter
habilidades específicas para a atuação profissional. Deve ser capaz de fazer o reconhecimento de que está
diante de um público diferenciado, o que demanda uma atuação diferenciada, e principalmente que busque
estabelecer e manter uma relação harmoniosa pautada pelo diálogo para com os discentes.

Ainda sobre o professor da EJA, as Diretrizes Nacionais para a Educação para Jovens e Adultos (2000), no cap.
VIII afirma que “jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntariado
idealista e sim um docente que se nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como
formação sistemática requer” (p. 56). Desse modo o professor que vai atuar na EJA deve dispor de uma
formação que contemple as disciplinas curriculares comuns aos demais segmentos da educação, mas que
avance possuindo um diferencial com vistas a contemplar as especificidades inerentes aos sujeitos da EJA.
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Ribeiro explícita que:

Sem dúvida, a perspectiva assistencialista e infantilizadora da Educação de Jovens é
um fator que prejudica a constituição do campo, limitando as condições de se ofertar
aos educadores uma formação adequada, que considere as especificidades do público
dessa modalidade educativa (RIBEIRO, 1999, p. 187-188).

A Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 1997) também oferece uma direção para
os cursos de formação de professores, dando-lhes liberdade de “incluir sempre espaços e tempos que garantam,
entre outros, [...] opções, a critério da Instituição, para a atuação em campos específicos, incluindo as
respectivas práticas, tal como a Educação de Jovens e Adultos” (p. 140).

Nessa perspectiva, pesquisas atuais concernentes à formação de professores em várias instâncias de ensino
vêm emergindo nas ultimas décadas como um tema de fundamental relevância em âmbito nacional. No que se
refere ao professor da EJA, essa discussão vem ganhando cada vez mais visibilidade, tendo em vista a
necessidade de professores aptos a trabalhar com esse público específico, visto que dentre outros fatores, o
despreparo dos docentes sempre culminou no empobrecimento e infantilização dos conteúdos a ser trabalhado
fato que sempre cooperou para o aumento da evasão dos alunos.

A formação de professores da EJA historicamente nos coloca frente a duas questões relevantes. De um lado, a
questão do profissional como um voluntário, aquele sem formação especifica nem adequada. De outro lado, a
visão deste profissional como agente de transformação e de construção de uma realidade social mais justa. Essa
segunda perspectiva pautada, sobretudo nas ideias de Paulo Freire aponta a importância de educadores
capacitados a compreender as especificidades que cercam este campo pedagógico. (FREIRE, 1983)

A teoria freireana abriu caminho a uma pedagogia do dialogo e do respeito às identidades dos alunos. Sugerindo
ao docente que atua nesta modalidade de ensino, a compreensão de que as questões da EJA ultrapassam o
âmbito educacional, exigindo uma percepção ampliada das questões de poder e hegemonia que discriminam
culturas e reforçam desigualdades.

A esse respeito, a Diretriz Curricular Nacional para a Educação de Jovens e Adultos (2000) afirma que no cap.
VIII sobre o docente que vai atura na EJA, que: “jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa
vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e também das especificidades
que a habilitação com formação sistemática requer” (p. 56). Desse modo, o professor que vai atuar na EJA deve
dispor de uma formação que contemple as disciplinas curriculares comuns aos demais segmentos da educação,
mas que avance possuindo um diferencial com vistas a contemplar as especificidades inerentes aos sujeitos da
EJA.

Assim ao educador da EJA compete não somente, mas principalmente um olhar crítico da realidade em sua
dimensão macro (aspectos políticos, sociais, econômicos e históricos) que cercam tal modalidade.

Praticas Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos

Desde a década de 70 do século passado, o educador Paulo Freire refletia sobre a educação de jovens e adultos,
propondo reflexões acerca da concepção de que a EJA deva ser meramente tecnicista, com objetivos
reducionistas sobre as finalidades da educação desse público de adultos-trabalhadores-estudantes, como se
inseri-los no mercado de trabalho fosse o objetivo maior e a justificativa para essa modalidade de ensino. Essa
foi concepção adotada durante o regime militar no Brasil. Todavia, lamentavelmente, essa discussão continua
ainda atual, e, como afirma Soares (2005), ela acaba influenciando fortemente, os fundamentos que orientam a
elaboração e o planejamento das políticas públicas na educação de jovens e adultos no Brasil de hoje, e,
consequentemente, repercute-se em nossas práticas pedagógicas e diretrizes curriculares.

Não podemos deixar de considerar que o ato de conhecer e o contexto em que vivemos são inseparáveis.
Portanto, ao pensarmos nossas práticas pedagógicas, considerar essa indissociabilidade tornará possível abrir
espaços para que as experiências dos educandos (as) se manifestem, sejam ouvidas e consideradas quando
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refletirmos sobre o que faz sentido e é relevante para ser incluído numa determinada configuração curricular,
cujos desdobramentos reverberarão em nossas práticas educativas.

Para a pesquisadora de currículo, Inês Barbosa de Oliveira, é preciso compreender o currículo não como uma
mera lista de conteúdos e temas a serem contemplados, pelo contrário, “como criação cotidiana daqueles que
fazem as escolas e como prática que envolve todos os saberes e processos interativos do trabalho pedagógico
realizado por alunos e professores” (BARBOSA, 2004: 09).

É notável que a escola, a depender das suas concepções de currículo, ensino e aprendizagem, bem como de
avaliação, cria um processo de intimidação do aluno o que gera também um processo de identificação deste com
aquele espaço, visto que não consegue estabelecer relações entre as atividades escolares e seu contexto de
vida.

Sobre esse processo de intimidação, suspeitamos que uma das suas possíveis origens seja, sem dúvida, as
práticas pedagógicas, além das diretrizes e orientações curriculares vigentes, as quais, segundo grande parte
dos estudos e pesquisas sobre currículo, têm grande força e importância e, por isso, influenciam as relações
didático-pedagógicas, metodológicas e de organização dos espaços educativos na escola.

Muito provavelmente, procedimentos intimidatórios e repressivos sejam responsáveis pelos altos índices de
evasão que ainda são registrados em diversos níveis e em diferentes regiões do Brasil. Para Fleuri (1998), tais
índices estão diretamente relacionados ao “acentuado caráter autoritário da escola” sendo esta também, uma
das causas da perda de sentido da função social que a escola deve e pode desempenhar no processo de
formação de pessoas. Pessoas reais, com seu conhecimento de mundo, com suas vivências, com seus níveis de
letramento e mecanismos de sobrevivência social, os quais não podem ser esquecidos ao pensarmos estratégias
e metodologias para nossas práticas pedagógicas.

As relações são construídas no espaço escolar influenciam diretamente o processo ensino-aprendizagem.
Segundo Velho (2003), a interação entre diferentes sujeitos a partir de suas especificidades propiciam trocas,
reciprocidades. Assim, num clima de interações, trocas entre pessoas de diferentes faixas etárias, vivências e
visões de mundo enriquecem o espaço educativo e gera as condições necessárias para o processo de ensino e
aprendizagem.

Muitos alunos, conforme afirmam Romão & Romão (2013) muitos alunos tendem a valorizar as experiências dos
colegas e aprendem com elas. É partindo dessa afirmação que atividades que estimulam o “falar de si”, que dão
voz ao aluno fornecem importantes elementos para abordagem dos conteúdos na perspectiva das vivências, do
contexto de vida desses sujeitos.

Essa articulação entre conteúdo escolar e a realidade vivida, sentida e, até mesmo, sofrida por esses alunos,
que vêm de um processo contínuo de vários tipos de exclusão, possibilitam que sintam a escola como um lugar
de constituição de suas próprias identidades. Logo, identificam os conteúdos com seus saberes-fazeres, com sua
experiência de vida. Nesse contexto, a aprendizagem acontece de forma prazerosa, rica e efetiva. Dessa forma,
é possível superar a intimidação e opressão que ainda caracteriza muitas, se não a maioria, das nossas salas de
aula de EJA.

As diferenças culturais e cognitivas dos alunos dessa modalidade de ensino devem ser aliadas ao processo
ensino-aprendizagem. Os conteúdos e conhecimentos práticos devem ser abordados a partir de uma perspectiva
de sua imbricação à vida social dos indivíduos e que lhes possibilitem atuar de forma crítica e reflexiva na
sociedade na qual estão inseridos. Contemplar, portanto, as singularidades e perfil desses alunos significa dizer
também que o professor deve estar atento à sua prática pedagógica, buscando promover um ambiente
favorável à aprendizagem significativa dos seus alunos, lembrando-se sempre de que essa modalidade de
ensino é permeada pela heterogeneidade, por diferentes ritmos e estratégias de aprendizagem.

É desse modo, fundamental que os educadores dessa modalidade de ensino tenham acesso a uma formação
continuada que lhes permita conhecer as novas e inovadoras metodologias da EJA, o que, também, lhes
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possibilitará identificar seus alunos como sujeitos capazes, conhecer suas realidades, o contexto em que vivem
ouvir suas narrativas e, principalmente, compreender que, para todos dessa modalidade, essa que talvez possa
ser a última chance de escolarização, é também a última oportunidade de, como afirma Romão, “entrar no
mundo dos vivos”, ou seja, nascer no mundo letrado.

Algumas considerações

Diante da investigação aqui realizada pontuamos a importância de um olhar aprofundado, humanizado e
qualificado do docente da EJA. Para isso, é preciso que a formação inicial de professores dê conta de algumas
especificidades dessa modalidade como : conhecer a história da EJA e a história das lutas do povo brasileiro em
seus movimentos sociais; compreender que a marginalização deste público requer atenção especial à
autoestima, que necessita de adequação da escola e do trabalho pedagógico do professor à vida e às
necessidades do estudante jovem e adulto, que são diferentes da criança e adolescentes; reconhecer e valorizar
os alunos como sujeitos, capazes não só de aprender, mas de administrar sua vida e sua sobrevivência pessoal
e familiar, participar ativamente da comunidade com autonomia, sem vê-los como receptores passivos da
assistência e do favor alheios; perceber que a proposta pedagógica praticada na sala de aula influencia
diretamente no envolvimento dos alunos na aprendizagem e na superação de suas dificuldades,
problematizando e desafiando-os.

Assim urge a necessidade de se (re) pensar a formação do professor em questão, com vistas a contemplar as
especificidades do jovem e adulto. Notamos também que é fundamental uma formação inicial e continuada dê
conta de não apenas propiciar ao discente conhecer a proposta da EJA, mas ter a compreensão de que essa
discussão está intimamente relacionada à visão que este tem sobre a sociedade, o homem e a educação, bem
como o reconhecimento de que a educação e principalmente a EJA se insere sobretudo em um debate político.
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