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RESUMO
O presente trabalho tem sua origem a partir de experiências pessoais e acadêmicas
vivenciadas na educação de Jovens e Adultos, motivada por práticas realizadas em
um projeto de alfabetização de Jovens e Adultos e posteriormente na graduação do
curso de Pedagogia. A ausência de formação inicial voltada para o atendimento
desse público despertou em mim o interesse em realizar estudos mais aprofundados
possibilitando compreender os fundamentos teóricos e metodológicos necessários à
formação de professores de Jovens e Adultos. A opção pelo tema formação inicial se
justifica pelo fato de que embora a maioria dos professores da educação básica no
exercício de suas funções tenha graduação em nível superior, a maioria não é
preparada para atuar com essa modalidade de ensino.Pressupõe-se então que para
atender os objetivos postos ao atendimento de pessoas Jovens e Adultas, torna-se
relevante uma formação inicial que contemple conhecimentos específicos dessa
modalidade de ensino e o “lócus” para a apropriação desses saberes devem partir
das Instituições de Ensino Superior. Nossa pesquisa objetivou compreender como
está organizada a disciplina nos cursos de formação de professores e como as IES
contemplam esse campo de estudo nos cursos de graduação. Priorizamos fazer
levantamento das IES e coletar dados, para analisar o que expressam os
documentos. Pode-se constatar que uma grande parcela de professores que atuam
na EJA, não tiveram na formação inicial disciplina voltada à especificidade do
processo de aprendizagem de Jovens e Adultos o que evidencia a necessidade da
aquisição deste quesito através da formação continuada. Entretanto, devido ao
grande contingente da população desprovido de acesso e/ou permanência nas
escolas, uma formação inicial que contemple esta área de estudo, torna-se
imprescindível pelo que sugerimos que as IES ofereçam em seus cursos de
graduação uma disciplina específica com abordagens teórico-metodológicas.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. IES. Formação inicial.
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INTRODUÇÃO

A história como possibilidade significa nossa recusa em
aceitar dogmas, bem como nossa recusa de aceitar a
domesticação do tempo. Os homens e as mulheres fazem
a história que é possível, não a história que gostariam de
fazer ou a história que, às vezes, lhes dizem que deveria
ser feita.
Paulo Freire

O presente trabalho tem sua origem a partir de experiências
pessoais e acadêmicas vivenciadas na Educação de Jovens e Adultos EJA, devido a
práticas realizadas em um projeto de alfabetização de jovens e adultos1 e
posteriormente na graduação2 do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de
Londrina UEL.
A ausência de formação específica voltada para o atendimento
dessa modalidade da Educação Básica despertou em mim o interesse de realizar
estudos mais aprofundados possibilitando compreender os fundamentos teóricos e
metodológicos necessários à formação de professores de Jovens e Adultos, cujos
alunos pertencem a uma camada da população que não tiveram seus direitos
efetivados e hoje retornam em busca de uma escolarização que venha atender suas
necessidades, no âmbito do trabalho, da vida social e política.
A opção pelo tema formação inicial de professores da EJA justificase pelo fato de que embora os professores da educação básica no exercício de suas
funções tenham graduação em nível superior a grande maioria não é preparada para
atuar com essa modalidade de ensino, pelo fato de não ter freqüentado em sua
formação inicial disciplina específica voltada ao processo de ensino aprendizagem
de pessoas adultas.
Embora uma grande maioria esteja atuando na área, constata-se
que são despreparadas para trabalhar com jovens e adultos, que requer um
atendimento

diferenciado

da

criança

e

do

adolescente,

por

apresentar

especificidades próprias, nota-se uma lentidão na tomada de iniciativas no sentido
1

Programa Brasil Alfabetizado-Projeto Alfabetizando Londrina - ALLO 2004/Secretaria Municipal de
Londrina.FNDE-MEC-PML-SME
2
Serviço Social de Comércio
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de reconhecer a EJA, como modalidade de ensino da educação básica como direito,
por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos próprios estabelecimentos
de ensino.
Pressupõe-se então que para atender os objetivos postos ao
atendimento de pessoas jovens e adultas, torna-se relevante uma formação inicial
que contemple os conhecimentos específicos dessa modalidade de ensino, e o
“lócus” para a apropriação desses saberes devem partir das IES, promovendo
encaminhamentos na direção de ensino, pesquisa e extensão.
O objetivo da pesquisa é compreender de que forma este campo de
estudo está organizado no currículo de graduação de formação de professores nas
Instituições de Ensino Superior e perceber se atende às necessidades dos futuros
professores que pretendem atuar nesse campo de estudo.
A intenção desse trabalho é a de contribuir nessa área para o
fortalecimento das pesquisas, principalmente a temática formação de professores na
EJA, por se tratar de um campo amplo e complexo constituindo parte da história da
educação brasileira.
A investigação parte da seguinte pergunta: Em que medida as
Instituições de Ensino Superior contemplam esse campo de estudo nos cursos de
graduação?
Para realizar a pesquisa priorizou-se no primeiro momento fazer o
levantamento das Instituições de Ensino Superior do município de Londrina, estado
do Paraná as quais ofertam o curso de Pedagogia, objetivando coletar dados acerca
da oferta nos referentes cursos que contemplam a disciplina específica voltada para
a EJA.
Após o levantamento foram localizadas seis IES, grande parte em
Londrina, e uma Instituição na cidade de Ibiporã e Cambe. O interesse nas IES de
outros municípios motivou-se pelo fato de ser ofertado o curso de Pedagogia e de
pertencerem próximas ao município de Londrina atendendo uma parcela significativa
de pessoas oriundas do mesmo.
As instituições estão organizadas sob as categorias públicas e
privadas; o levantamento dos dados apresentaram uma universidade pública, uma
universidade particular, um centro universitário e cinco faculdades particulares. A
categoria utilizada para universidades e faculdades implica na formação do
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pedagogo, principalmente porque a função da universidade está em associar
pesquisa, ensino e extensão propiciada, em tese, pela condição de Universidade.
O primeiro contato com as IES foi realizado no sentido de solicitar
atendimento das coordenadoras de cursos para fornecer informações e documentos
necessários para o trabalho, ou seja, conhecer os programas da disciplina ofertada
nos cursos de graduação, e identificação do lugar que a EJA no referido curso.
O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo
apresenta a relevância da formação inicial de educadores no campo da EJA, com o
debate sob a formação de professores articulando o conceito formação inicial e
formação continuada, e posteriormente abordamos o foco de discussão centrado na
relevância da formação inicial de educadores da EJA.
No capítulo I, A Relevância da Formação Inicial de Educadores no
campo da EJA, apresenta a identificação da EJA e suas especificidades.
No capítulo ll, intitulado “O Contexto Histórico da EJA na Educação
Brasileira”, procuramos apresentar a trajetória histórica da EJA no Brasil, retomando
as campanhas de alfabetização de adultos, os movimentos sociais, bem como as
concepções em torno da educação de adultos.
No capítulo lll, analisaremos o papel das Universidades na formação
inicial dos professores e especificamente de Jovens e Adultos, com base nos dados
coletados para a pesquisa.
Finalizaremos as considerações finais, expondo a relevância da
ampliação de estudo no campo da EJA nas instâncias formativas, bem como a
importância da formação continuada e a reflexão tomando como ponto de partida a
prática a partir da experiência.
A metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa, de análise
documental, buscando identificar nas ementas, a organização da disciplina EJA no
currículo do curso de Pedagogia.
Após identificarmos as IES do município e região, buscaremos fonte
documental, dentro destas unidades, para realizarmos as análises referentes às
ementas, objeto do nosso interesse.
A opção por Instituições do Ensino Superior de Londrina, Ibiporã e
Cambé se justifica pela oferta do curso de Pedagogia também por contemplar no
currículo a disciplina Educação de Jovens e Adultos, fatos relevantes da minha
escolha.
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A limitação da pesquisa pautou-se na coleta de dados junto às
unidades pesquisadas, tendo em vista a dificuldade de acesso aos documentos
necessários, em três das oito instituições pesquisadas.
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CAPITULO I - RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES NO
CAMPO DA EJA
A questão que envolve a formação de professores (Pedagogia e
Licenciaturas) faz parte do contexto da educação brasileira, e tem merecido atenção
das universidades e entidades que debatem a questão por meio de eventos,
propiciando discussões em busca de encaminhamentos que possam contribuir no
campo educacional.
Uma vez que o professor, em sua atuação, desempenha um papel
decisivo no processo educacional e nas relações que se estabelece entre educador
e educando, sua função está voltada para a formação de sujeitos objetivando
desenvolver propostas de ação de intervenção numa perspectiva de transformação
da realidade.
As transformações no âmbito político, econômico e social sempre
estiveram marcadas por mudanças de paradigmas, e concomitantemente a essas
mudanças buscaram-se formar uma nova concepção de homem, de mundo e de
sociedade, no sentido de se adequar a novos contextos.
O desenvolvimento acelerado da sociedade, as novas formas de
organização nos diversos âmbitos institucionais, a sociedade da informação, a qual
um enorme contingente da população se encontra desprovido de acesso, são
aspectos que abalaram a transmissão de conhecimentos e as instituições
educativas.
Uma grande maioria da população busca, por meio da escolarização
,alcançar um status que os capacite a disputar um espaço no mercado de trabalho
como uma forma de suprir suas necessidades.
Os processos de modernização ocorridos nos diversos âmbitos da
sociedade, principalmente a democratização do acesso à educação básica,
provocou impactos nos diversos setores sociais inclusive no sistema educacional.
Nesse contexto foi reconhecido à relevância da educação na sociedade, de forma
que possa contribuir na integração das pessoas no universo das práticas no
trabalho, na sociedade e na cultura.
Sabemos que a educação por si só não pode transformar a
realidade, e reconhecemos a necessidade de investimentos na consolidação da
formação dos professores. Uma formação subsidiada de conhecimentos científicos,
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técnicos e dos processos metodológicos, bem como propiciar condições para o
professor perceber o contexto social da realidade em que está inserido de forma a
compreender a extensão do seu trabalho educativo.
Frente às novas funções que o professor precisa desempenhar, fazse imprescindível uma nova formação inicial e permanente.
Quando se tem em pauta a condição profissional do educador, pode-se
afirmar que só será assegurada qualidade à sua atuação se, ao longo dos
processos iniciais e continuados de sua formação, lhe for assegurado, pelas
mediações pedagógicas, um complexo articulado de elementos formativos,
produzido pelo cultivo de sua subjetividade, que traduza competência
epistêmica, técnica, e científica, criatividade estética, sensibilidade ética e
criticidade política (SEVERINO, 2003, p.87).

É a formação inicial que deve propiciar uma análise das situações
educativas, do contexto em que os futuros professores irão atuar. Enfim, das
questões problemáticas, bem como das situações de conflito que encontrarão e nas
quais será necessário criar métodos de estratégias e intervenção, cooperação,
análise e reflexão, e a construção do processo investigativo, incluindo que o
professor precisa estar preparado para lidar com os condicionantes que envolvem o
contexto social.
Nessa perspectiva, as instituições têm um papel decisivo na
promoção que deve ir além do conhecimento profissional, posto que a profissão
docente envolve aspectos do contexto e da cultura, no sentido de contribuir para
mudanças e melhorias na educação.
Quando falamos da problemática que envolve a formação de
professores no contexto brasileiro, além da questão da situação do professor como
trabalhador envolvendo o baixo salário e as condições de trabalho, as quais
provocam conseqüências para sua atuação, há também questões relevantes quanto
a sua preparação no campo científico e pedagógico, visto que tais aspectos
comprometem a formação não resultando o que se esperava, portanto não se obtém
os objetivos esperados.
Segundo Imbernon (2002, p.57) “a formação do profissional da
educação sempre se situou no contexto de um discurso contraditório; de um lado a
histórica importância dessa formação e de outro a realidade social e acadêmica”.
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Ele defende a necessidade de pensar sobre a aquisição do
conhecimento profissional básico, referindo-se ao conhecimento profissional de
iniciação à profissão.
Uma vez que o conhecimento pedagógico básico tem um caráter
muito especializado, tal caráter é adquirido por meio das experiências processadas
através de sua atuação profissional. Nesse sentido, a formação inicial, ou seja, a
aquisição do conhecimento profissional básico é que fornece as bases para a
construção do conhecimento pedagógico especializado.
A formação inicial fornece as bases para a atividade profissional
docente, porém a partir das experiências da prática, no exercício da sua atuação ao
realizar o trabalho, o profissional desenvolve um novo conhecimento. Esse é um
ponto crucial da formação de professores, da relevância de se obter respaldo em
diversos âmbitos do conhecimento, criando possibilidades para uma atuação
apoiada sob uma fundamentação teórica, no sentido de assumir a tarefa educativa
em toda sua complexidade, para que no exercício de sua função possa atuar com
responsabilidade social e política.
Então é na prática docente que se constrói o conhecimento
pedagógico e, portanto a especificidade da profissão se define no conhecimento
pedagógico, na articulação teoria e prática durante a vida profissional.
É um conhecimento que se torna verdadeiro no exercício da prática,
e consiste para além de procedimentos de transmissão de conteúdos, agrega
especificidades distintas. “A complexidade, a acessibilidade, a observalidade e a
utilidade social que faz emitir juízos profissionais situacionais baseados no
conhecimento experimental na prática” (IMBERNON, 2002, p.30).
Os

futuros

professores

precisam

estar

preparados

para

compreender as mudanças que vão surgindo em diferentes épocas e contextos,
capazes de adequar suas atuações às necessidades dos alunos, o que implica
valorizar a necessidade de uma formação. Contudo a formação inicial tem um papel
decisivo além do conhecimento profissional; envolve diversos aspectos da profissão
docente, principalmente o reconhecimento do contexto e da cultura em que esta se
desenvolve.
A questão da formação dos professores deve ir muito além da forma
de transmissão de conhecimentos, ou seja, das bases epistemológicas, visto que
envolve o conhecimento do contexto e o conhecimento prático com base no
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conhecimento científico, na qual deve se assumir um compromisso ético e moral na
profissão docente.
A proposta de uma formação reflexiva deve oportunizar ao futuro
docente questões acerca da educação, da sua prática em sala de aula, do
desenvolvimento do aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e social, para que suas
ações sejam apoiadas em uma fundamentação válida, que sustentará o ato
educativo, evitando a falta de uma responsabilidade social e política, caso contrário
será a prática pela prática.
Como não é possível atribuir apenas à educação mudar as
condições existentes, torna-se indispensável um investimento para o fortalecimento
das forças construtivas no processo de mediação.
É preciso que além de contribuir com o futuro professor para se
apropriar do processo dos conhecimentos científicos e técnicos, bem como dos
processos metodológicos e de sua produção, é preciso garantir que o professor
possa distinguir a complexidade da constituição dos sujeitos, que cada ser humano
é dotado de características específicas, sendo que o homem é um ser de relações e
sua vida é construída com base nessas relações (SEVERINO, 2003).
É concebida a educação o papel de levar o educador a perceber e
desvelar a ideologia implícita que está posta em sua atividade, não permitindo que
em suas ações e através dos conteúdos transmitidos venham a se converter na
força de reprodução social.
Ao contrário para que essa intencionalidade da consciência venha a
contribuir no processo com vistas à transformação de uma sociedade justa e
igualitária.
Pensar o processo de formação dos profissionais da educação
envolve um conjunto de dimensões que se articulam na perspectiva de desenvolver
um ensino de qualidade, que possua compromisso social, pautado com valores
humanos e no compromisso com o projeto educativo que favoreça a formação
técnica - científica para o mundo do trabalho.
Para Ferreira (2004, p.257) “pensar em políticas de ensino significa
pensar em políticas de formação de professores, de profissionais da educação”.
Sendo assim:
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A garantia do desenvolvimento da qualidade do ensino e da qualificação de
professores, em consonância com as políticas públicas que estabelecem o
norte, vai ser garantida pela gestão da educação, entendida como
coordenação e direção de uma prática que concretiza uma linha de ação,
um plano uma política mais geral de um processo a ser realizado
(FERREIRA, 2004, p258).

A

formação

de

professores

vem

constituindo-se

no

Brasil,

principalmente a partir da década de 90, em uma das temáticas de maior interesse.
A produção internacional, especialmente a de autores como Nóvoa (1992; 1995),
Raymond e Tardif (2000), Schön (1992), Alarcão (1996), Tardif (2002), Carvalho e
Gil Pérez (1993) entre outros, tem orientado a pesquisa sobre os conhecimentos
adquiridos pelo professor, sejam provenientes do exercício profissional, sejam os de
sua formação inicial e ou continuada.
De modo geral, os autores convergem3 quanto à importância de se
considerar a prática pedagógica do professor como fonte de sua formação, porque
esta permite que construam e (re) construa seu saber. “Conforme a necessidade da
utilização dos mesmos, sua experiências, seus percursos formativos e profissionais”
(NUNES, 2001, p. 21)
Por isso a relevância do profissional da educação conhecer a
realidade em que atua, visto que sua função não é apenas a transmissão de
conhecimentos acadêmicos, seu trabalho tornou-se complexo e diversificado diante
de outras funções: motivação luta contra a exclusão social, participação, animação
de grupos, relações com estruturas sociais e com a comunidade.
Conhecer a especificidade do contexto em que se educa assume um
papel de enorme relevância, possibilita desenvolver e adequar metodologias
específicas condizentes com a realidade. Essa visão de forma diferenciada, de um
ensino técnico, permite ver um conhecimento em construção e não imutável, que
analisa a educação como um compromisso político, pautada em valores éticos e
morais.
A formação do professor deve contemplar a pluralidade do contexto
que envolve aspectos éticos, coletivos, comunicativos, comportamentais, emocionais
com objetivos a alcançar uma educação democrática. Essa concepção considera o
sujeito e sua bagagem sociocultural, valoriza suas experiências e sua participação.
Há estudos comparativos, dentre eles o trabalho organizado por Corinta Geraldi (1998) que
demonstram os limites de alguns autores que tratam da formação docente na perspectiva do
professor pesquisador.

3
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A formação nesse contexto assume um papel muito além de
simplesmente uma atualização pedagógica, científica e didática, e se transforma na
possibilidade de promover espaços de participação e reflexão, propiciando
aprendizagem bem como a adaptação para conviver com as mudanças que
envolvem o contexto social, político e econômico. É papel ainda da formação de
professores possibilitar o desenvolvimento de um senso crítico, numa perspectiva
que visa constatar as enormes contradições da profissão e tentar trazer elementos
para superar as situações perpetuadoras, como a alienação profissional, as
condições de trabalho e a estruturas hierárquicas, o que implica romper com
ideologias impostas, e formar o professor na mudança e para a mudança
(IMBERNON, 2002).
Nesse

sentido,

busca-se

uma

formação

voltada

para

o

desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo, da autonomia profissional e
compartilhada, de forma a modificar as relações dentro do grupo, pois isolados se
tornam mais vulneráveis ao entorno político, social e econômico.
É preciso desenvolver possibilidades de novas práticas como
elementos de uma verdadeira participação democrática da profissão, que permita
perceber novas formas de entender a profissão docente, significando romper com
um modelo de treinamento na formação de professores, dando ênfase no preparo de
educadores reflexivos e analíticos e que possam desempenhar um papel ativo que
corresponda às mudanças sociais.
Os professores são treinados para que sejam implementadores de
políticas elaboradas por outros que nem mesmo conhecem a realidade de uma sala
de aula. O objetivo é que o currículo prescrito pelo Estado seja implementado e
executado, é uma abordagem de cima para baixo, que não permite ao professor o
desenvolvimento de sua capacidade para elaborar sua prática (ZEICHNER, 2003,
p.37).
Na visão do referenciado autor, ao se estabelecer uma reforma
educacional, o governo precisa adotar mecanismos, no sentido de que os
educadores possam ter um papel na criação e implementação dessas reformas,
exigirem mudanças na educação não vai alterar o ensino da sala de aula, se persistir
o modelo autoritário de transmissão do conhecimento predominante em todo o
mundo.
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Conforme Geraldi (1998, p.49) “o caráter técnico da educação se
aprofunda na mesma proporção em que a separação entre quem planeja a
educação e quem a faz, entre teoria e prática, alcança níveis sem precedentes.”
Atualmente é comum na literatura e também no discurso de
profissionais da área da educação o termo ensino reflexivo, que pode ser analisado
do ponto de vista como uma reação contra a visão do educador técnico unicamente
como um executor de tarefas, e contra a aceitação de modelos verticalizados que
tem o professor como apenas participante passivo (ZEICHNER, 2003).
Na concepção de Paulo Freire ensinar exige reflexão crítica sobre a
prática, considerando ser esse um momento fundamental na formação permanente
dos professores, bem como na formação docente dos futuros professores onde o
pensar certo para além do pensamento ingênuo se produz em comum com aquele
professor formador de professores.
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve movimento
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a
prática docente espontânea, ”desarmada”, indiscutivelmente produz é um
saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade
metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica. (FREIRE, 2006,
p.38)

É na análise da prática que o professor adquire maior conhecimento
sobre seu trabalho, significando a busca da superação da ingenuidade pela
rigorosidade, no sentido de se perceber capaz de promover mudanças; não
deixando que o termo “reflexão crítica” faça parte apenas dos discursos, mas
também nos leve a compreender que não se restringe simplesmente a aspectos
pedagógicos, é refletir sobre o contexto social de forma crítica para compreender as
verdadeiras causas que provocam a degradação humana.
Nesta perspectiva, implica reconhecer que o professor tem um papel
fundamental pela prática reflexiva, na articulação entre teoria e prática, na
formulação dos objetivos e uma finalidade em seu trabalho. Além disso, é preciso
reconhecer a capacidade do professor em produzir conhecimento, tomando como
referência sua prática em sala de aula.
Será engendrada pelo trabalho de pesquisa a possibilidade do
professor de elaborar formas de atingir o seu trabalho e o aluno, para que sejam
reconstituídos como sujeitos do processo pedagógico e processos sociais, numa
perspectiva que considera os sujeitos como produtores de sua história.
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É diante dessa necessidade que a formação do professor se coloca,
principalmente na educação daqueles que estão inseridos na lógica desumana que
produz excluídos.
Desse modo, o processo de refletir sobre a prática individual
significa para o professor uma melhor compreensão e aperfeiçoamento da prática
docente, passando assim a desempenhar um papel ativo na reforma educacional.
Enfatizar o preparo de educadores reflexivos a fim de levá-los a
realizar um ensino centrado no aluno não significa que eles utilizarão suas novas
expectativas de forma ética em defesa de uma sociedade democrática.
Oferecer um currículo para que seja implementado dentro de uma
perspectiva da classe dominante, que trata das experiências de grupos privilegiados,
pode levar mesmo os educadores reflexivos a agir de forma inadequada.
Porém, o autor cita que para proporcionar uma prática reflexiva,
inclui considerar as condições sociais da educação e do ensino, bem como enfatizar
a reflexão como uma prática social na comunidade de educadores na luta por mais
justiça social, apesar de que as ações dos professores nas escolas por si só não
resolvam os problemas sociais, mas podem contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa e a uma melhoria na qualidade da educação.
De acordo com Dickel (1998), a crítica ao caráter reprodutivo da
escola traz elementos de auxílio para uma prática diferenciada, ao voltar o nosso
olhar para além da crítica percebemos que os problemas presentes estão
engendrando possibilidades de superação. Trata-se de assumir o que postulava
Paulo Freire (2006, p. 79): “mudar a educação é difícil, mas é possível”.
É o saber da História como possibilidade e não como determinação. O
mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente,
interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono meu
papel no mundo não só o de quem constata o que ocorre, mas o de que
intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da História,
mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, da cultura, da política,
constato não para me adaptar, mas para mudar (FREIRE, 2006, p.77).

É com a certeza das possibilidades de mudanças que vamos
planejar o trabalho educativo, assumindo uma postura de estarmos atentos às
práticas para que não continuemos a preservar situações de desumanização e
reprodução de um enorme contingente de excluídos. É nesse movimento de
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articulação entre a subjetividade e a objetividade, que o professor pode interferir
para que ocorram as mudanças.
O papel do educador nesse contexto é promover o desenvolvimento
do senso crítico para que os sujeitos percebam que sua situação pode ser mudada,
desmistificando a tradição de que são responsáveis pela situação em que se
encontram, mas que são vítimas de um sistema capitalista que produz desigualdade
entre as classes sociais.
A esperança de que possamos mudar a realidade, não é suficiente
para que tenhamos êxito nessa batalha, o que torna necessário adquirir saberes
específicos cujo campo desperta curiosidades, com base em nossas práticas.
Dentre as lacunas apontadas como limitações nos cursos de
formação, destacam-se as precárias condições em que são realizados os estágios
no atual modelo de curso de Licenciatura e Pedagogia, considerando que não são
suficientes as poucas horas de estágio em que são desenvolvidas, bem como os
poucos elementos teóricos e técnicos recebidos pelo futuro professor, o que faz com
que se tornem essas atividades pouco significativas.
O estágio propiciado nos cursos de formação é quase restrito à
prática docente do ensino formal. Com relação a outras modalidades de ensino não
possibilita o acesso a outros espaços educativos, onde requer a presença do
professor e do pedagogo.
[...] O pouco do estágio que é feito na área mal cobre a prática da docência
formal. Nada é feito com relação às outras esferas do espectro de
atividades profissionais; esperava-se que o profissional da educação
atuasse em outros ambientes socioculturais que não simplesmente aquele
da escola: instâncias comunitárias, hospitais, empresas, presídios,
movimentos sociais etc. Trata-se de outros ambientes onde se reconhece
atualmente que o professor deveria ter presença e liderança (SEVERINO,
2003, p.76).

Outros aspectos apontados nos cursos de formação de professores
e de uma enorme relevância é que os professores são preparados para trabalhar
com crianças e adolescentes, e não com adultos, quando deveria haver também
uma preocupação com essa faixa etária.
Atualmente as instâncias formativas estão gradativamente incluindo
no currículo da formação inicial o estágio na Educação de Jovens e Adultos e outros
espaços da educação não formal, possibilitando conhecer outros espaços
educativos.
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Então nessa perspectiva, torna-se necessário pensar como o
processo de formação de educadores de EJA (Educação de Jovens e Adultos) pode
vir a contribuir para uma mudança social na vida de um enorme contingente da
população de trabalhadores desprovidos do acesso à educação básica.
Abrantes (1991), Christov (1992), Cruz (1994), Piconez (1995) e
Guidelli (1996) estão entre os autores que atestam a ausência do tópico da
educação de adultos na formação inicial dos professores que atuam na EJA.
De acordo com Soares (2008, p.85) “a formação dos educadores
tem se inserido na problemática mais ampla da instituição EJA, como um campo
pedagógico específico que, desse modo requer profissionalização dos seus
agentes”.
A

discussão

em

torno

da

formação

de

educadores

vem

conquistando espaço nos fóruns e debates referentes à educação de adultos,
quando os fóruns assumiram os compromissos de acompanhar as políticas públicas
da EJA, firmados pelo país na V CONFITEA (Conferência Internacional de
Educação de Adultos ), onde consta:
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 a satisfação de suas necessidades e as da 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
(UNESCO, 1997, p.42).

Os fóruns reconhecem a necessidade de formação inicial e
continuada dos educadores convencidos das especificidades relacionadas às
identidades e características dos sujeitos, sendo necessária por envolver uma
multiplicidade de agentes sociais nos programas de alfabetização e educação de
jovens e adultos.
O educador de adultos deve considerar que o educando mesmo não
tendo freqüentado ou concluído seus estudos na educação formal, e não se
apropriado dos conteúdos transmitidos pela escola é portador de uma identidade, é
um ser pensante que atua na sociedade, com capacidade para solucionar
problemas, o seu desenvolvimento é contínuo, independente de ser ou não letrado
(VIEIRA, 2000).
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E que o fato de se manter nessas condições não o torna ‘menos’, já
que é um membro da sociedade, inserido dentro de um contexto, exposto a
condições exteriores da existência humana.
Os jovens e adultos construíram em seu cotidiano, em situações de
trabalho e na sua convivência social formas que possibilitam desempenhar suas
funções no trabalho, e que o educador precisa compreender as estratégias utilizadas
em sua construção e transmissão (FÁVERO; RUMMERT; DE VARGAS, 1999).
Partimos do princípio que os conhecimentos trazidos pelo educando,
ou seja, o saber considerado senso comum deve ser valorizado e respeitado pelo
educador, estabelecendo uma relação com o conteúdo escolar.
Segundo a exposição dos autores:
É de fundamental importância, ainda, conhecer as representações que
jovens e adultos fazem sobre o seu próprio processo de formação,
privilegiando-os como atores sociais. É função do educador de jovens e
adultos procurar conhecer e valorizar esses processos apropriar-se deles,
recriá-los, tendo em vista a construção de novos saberes, que se integrem
criticamente, á cultura acumulada e sistematizada universalmente.
(FÁVERO; RUMMERT; DE VARGAS, 1999)

Com base no exposto, a partir de uma ação educativa o educador
deve criar possibilidades ao educando de construir e produzir conhecimentos,
objetivando o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a realidade em que
atua, bem como o seu papel no mundo e na sociedade, numa perspectiva visando a
uma transformação social.
A formação docente de uma forma geral implica que o professor
busque o exercício do hábito da pesquisa para saber o que ainda não sabe e
comunicar aos alunos, fazendo com que a curiosidade dos mesmos transite da
ingenuidade do senso comum, a uma visão crítica do conhecimento. Um exercício
de criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua a curiosidade
epistemológica (FREIRE, 1996).
No âmbito legal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.934/96, no inciso VII do art.4º, destaca a necessidade de atenção às
características específicas dos trabalhadores matriculados nos cursos noturnos. Vê-
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se assim, a exigência de formação específica para atuar na EJA, explicitada pelo
Parecer 4CNE/CEB11/2000:
Vê-se, pois, a exigência de uma formação específica para a EJA, a fim de
que se resguarde o sentido primeiro do termo adequação (reiterado neste
inciso) como um colocar-se em consonância com os termos de uma relação.
No caso, trata -se de uma formação em vista de uma relação pedagógica
com sujeitos, trabalhadores ou não com marcadas experiências vitais que
não podem ser ignoradas. E esta adequação tem como finalidade, dado o
acesso a EJA, a permanência na escola via ensino com conteúdos
trabalhados de modo diferenciado com método e tempos intencionados ao
perfil deste estudante. Também ao tratamento didático dos conteúdos e das
práticas não pode se ausentar nem da especificidade da EJA e nem do
caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares
(PARECER CNE/CEB 11/ 2000, p.51).

A legislação regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) para EJA, estabelece a necessidade de formação específica para que os
educadores possam desenvolver práticas educativas, no sentido de organizar
propostas de trabalho, o parecer se dirige aos sistemas de ensino e seus respectivos
estabelecimentos destinados ao atendimento dessa modalidade de ensino.
A formação inicial torna-se relevante para que o educador possa
compreender a EJA na perspectiva histórica, conhecendo seus condicionantes
sociais, políticos e econômicos, buscando suprir as carências na formação de
educadores, reconhecendo a importância e a especificidade desse campo de
conhecimento.
Contribuir para a profissionalização do educador de jovens e adultos,
para que possa atender a demanda desse público específico, visando a construção
de uma sociedade menos excludente, para que jovens e adultos tenham seus
direitos efetivados.
Destacando ainda o que diz a autora, para que os processos de
mudança sejam efetivados, a formação de professores precisa se desenvolver por
meio de propostas que buscam contemplar as dimensões do ser humano e da ação
profissional.
O que significa além da elaboração, analisar a proposta de formação
de professores para EJA, para assim garantir processos formadores, no sentido que
se vejam em um permanente processo de construção, porém, enfatiza que os
4

Parecer CNE/CEB 11/2000 Resolução que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de jovens e Adultos
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treinamentos não podem garantir as dimensões que se buscam no processo de
formação, e para que a mudança seja possível é necessário que a formação seja
pautada em processos dialógicos, reflexivos, investigativos, ou seja, em um
processo dialético.
Essa visão de conceber a EJA, como um campo de pouco prestígio,
impõem obstáculos na consolidação de espaços de formação, na construção de
carreiras profissionais e o escasso envolvimento das instituições de ensino superior.
Como não é possível atribuir apenas à educação mudar as
condições existentes, torna-se indispensável um investimento para o fortalecimento
das forças construtivas no processo de mediação.
Então como educador que se propõe a desenvolver ações com
perspectivas de mudanças, buscamos na referência de Paulo Freire a necessidade
de fazer a “leitura do mundo” que precede sempre a “leitura da palavra,” olhar o
contexto e considerar as experiências do grupo social, para que essa atitude possa
suscitar o diálogo e provocar o pensamento do grupo a respeito de sua história
social.
Desse modo, é concebido à educação o papel de levar o educador a
perceber e desvelar a ideologia implícita que está posta em sua atividade, não
permitindo que em suas ações e através dos conteúdos transmitidos venham a se
converter na força de reprodução social.
Ao contrário para que essa intencionalidade da consciência venha a
contribuir no processo com vistas à transformação de uma sociedade justa e
igualitária.
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CAPÍTULO II - O TRAJETO HISTÓRICO DA EJA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

É impossível discutir a Educação de Jovens e Adultos, sem antes
visitarmos o contexto histórico dessa modalidade de ensino na história da educação
brasileira.
O histórico da educação no Brasil inicia-se com a chegada dos
jesuítas (1549). A partir daí começa a preocupação com a educação escolarizada,
pois os jesuítas passam a atuar de maneira dualista: formar a elite para o exercício
das funções nobres da colônia e catequizar os índios para a conversão ao
catolicismo e para a servidão.
É recente a preocupação de forma mais sistemática por parte das
esferas governamentais, principalmente com relação às políticas públicas, muitas
vezes nem sempre favoráveis a Educação de Jovens e Adultos.
A partir da Revolução de 1930, o país passa por mudanças
econômicas e políticas, provocado pelo processo de urbanização e industrialização
e como conseqüência cresce a demanda pela escolarização, exigindo assim a
ampliação de escolas para o atendimento da população, essa difusão do ensino tem
como meio a preparação de mão-de-obra qualificada para o trabalho. A educação
nesse momento é requisito para o desenvolvimento nacional, tornando-se uma
justificativa dos programas de educação de adultos que exprimem as orientações do
Estado (BEISEGEL, 1992).
Sabe-se que a legislação, surge a partir da necessidade imposta por
uma determinada sociedade, ou seja, a partir de conflitos histórico-sociais.
Portanto,

a

transformação

da

educação

está

intimamente

relacionada à transformação das relações sociais.
Surge então, a Constituição de 1934 produzida por uma Assembléia
Nacional Constituinte, eleita pelo povo, que pela primeira vez reconheceu em caráter
nacional, a educação como direito de todos.
No início dos anos 40, começou a detectar o alto índice de
analfabetismo levando assim o governo a tomar algumas iniciativas resultando na
criação de um fundo destinado a alfabetização de adultos analfabetos, Fundo
Nacional da Educação Primária, FNEP; a criação do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas, INEP, incentivando e realizando estudos na área; o surgimento das
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primeiras obras destinadas ao Ensino Supletivo; o Primeiro Congresso Nacional de
Educação de Adultos CNEA realizado em 1947. Somente a partir dessa década a
Educação de Adultos, foi se constituindo como política educacional (PAIVA, 1983).
Com o fim da ditadura Vargas (1945) iniciou-se um processo de
fortalecimento dos princípios democráticos no país, que culminou com a fundação da
UNESCO, que estimulava a implantação de políticas educacionais aos países
membros, entre eles o Brasil. Nesse momento é que se imprimiu a expressão
“analfabetismo funcional”, cujo significado está voltado às pessoas que embora
soubesse decodificar, não eram capazes de utilizar em suas práticas cotidianas a
leitura e a escrita (SOARES, 2005).
Na seqüência concretizou-se no ano de 1947, o lançamento da
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, CEAA, e a criação de um
Serviço de Educação de Adultos, SEA. Com isso também se pretendia atender aos
apelos da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura,
UNESCO, em prol da educação popular (PAIVA, 1983).
A proposta da Campanha era de que o processo de alfabetização
inicial seria realizado em três meses, e posteriormente após essa etapa, o curso
primário seria feito em dois períodos de sete meses, assim o adulto poderia dar
continuidade em cursos ofertados para a capacitação profissional e desenvolvimento
comunitário (SOARES, 2005).
A Campanha era um amplo movimento a favor da mobilização
nacional com objetivos de se estender a educação primária a grande totalidade de
adultos iletrados, ou seja, de acordo com as orientações da UNESCO, falava-se na
universalização da “educação de base”.
[...] nesse sentido a educação de base era entendida como o processo
educativo destinado a proporcionar a cada indivíduo os instrumentos
indispensáveis ao domínio da cultura – como a leitura, a escrita, a aritmética
elementar, noções de ciências, de vida social, de civismo, de higiene, e com
as quais, segundo suas capacidades, cada homem pudesse desenvolver-se
e procurar melhor ajustamento social. (BEISIEGEL, 1992, p.14)

A educação nesse momento era entendida como uma forma de
melhorar as condições de vida das pessoas dos segmentos menos favorecidos no
mundo moderno, pois trazia possibilidades de ascensão social, direito ao voto,
dentre outros aspectos é ressaltado que habilitados poderiam produzir mais e
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melhor, constituindo-se em atividades de fortalecimento para o desenvolvimento
nacional.
Permanece nesse contexto uma visão sobre o analfabeto como
causa da pobreza, ignorante e incapaz. Os adultos eram comparados a uma criança,
tanto que os materiais didáticos e pedagógicos eram os mesmos utilizados na
educação das crianças não havia experiências nessa área de estudo dedicadas ao
adulto (SOARES, 2005).
Assim vemos nesse período que as ações e iniciativas não têm
constituído um referencial teórico dedicado a esse campo de estudo.
Na década de 50 outras campanhas foram criadas, a Campanha
Nacional de Educação CNEA, a Campanha Nacional de Educação Rural, além de se
considerar relevante a promoção do II Congresso Nacional de Educação de Adultos,
esse evento veio se constituir como um marco histórico na área.
No início da década de 60 houve uma intensa mobilização por parte
da sociedade civil em torno de uma reforma de base, movimentos de educação e
cultura

popular,

muitos

inspirados

nas

idéias

de

Paulo

Freire,

atuavam

paralelamente a ação governamental, visando alterar o cenário econômico, político e
social (SOARES, 2005) .
De acordo com Beisiegel (1992) a sociedade brasileira estava em
fase de transição: de uma sociedade fechada, alienadora para uma sociedade
aberta, marcada pela presença popular e propõe-se a tarefa de repensar a cultura
brasileira autônoma, não alienada, rompendo a tradição colonial de transplante
cultural.
Surge um novo paradigma pedagógico, tendo como referência Paulo
Freire, emerge novas concepções acerca do adulto não alfabetizado, que agora
passa a ser reconhecido como produtor de cultura e de saberes deve-se considerar
e valorizar a cultura e o saber do educando.
Paulo Freire chama a atenção para as causas sociais do
analfabetismo, afirmando que as condições de miséria que vivia o não alfabetizado é
que deveriam ser problematizadas. Sua teoria faz uma abordagem dialética da
realidade, cujos determinantes se encontram nos fatores econômicos, políticos e
sociais e parte em defesa de uma educação conscientizadora, principalmente nos
movimentos popular.
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O analfabetismo que antes era apontado como causa da pobreza e
da marginalização, passou a ser então interpretado como efeito da pobreza, gerado
por uma estrutura social não igualitária.
Então tomando como ponto de partida essa idéia, o processo
educativo deveria contribuir para uma transformação da realidade, poderia interferir
na estrutura social à medida que produzia o analfabetismo, a educação deveria
partir de uma análise crítica da realidade dos sujeitos.
Nessa perspectiva o processo de alfabetização parte da própria
realidade do educando, uma educação autêntica superando a relação vertical entre
educador e educando,instaurando a relação dialógica, comprometida com a
formação da consciência crítica, reconheciam a necessidade de uma educação de
adultos.
A efervescência política e cultural desse contexto criava um
ambiente propício para a organização de grupos populares integrados a outros
movimentos sociais. Diversos setores começaram a organizar a Educação de
Adultos apoiados nas idéias de Paulo Freire, a proposta de uma educação crítica
não significava apenas a adequação da população aos processos de modernização
pela qual a sociedade estava passando, mas estava voltada para a transformação
social.
Os movimentos de educação e cultura popular vinculados a
organizações sociais, à igreja católica e os governos desenvolveram experiências de
alfabetização de adultos para conscientizar os participantes de seus direitos,
analisarem criticamente a realidade e nela intervir para transformar a estruturas
sociais injustas.
A Igreja Católica foi à principal matriz orientadora da educação
popular enquanto meio de formação das consciências. No ano de 1961, a
Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil (CNBB) firmou convênio com o governo
federal que financiaria os trabalhos da educação popular, que seriam realizados nas
regiões subdesenvolvidas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do país sob a
responsabilidade da CNBB.
A criação do Movimento de Cultura Popular, MCP, surgiu no ano de
1960, concretizado pela idéia do então prefeito Miguel Arraes que preocupado com o
alto índice de analfabetismo buscou apoio em setores progressistas da
intelectualidade e estudantes, pois a questão exigia tomar iniciativas urgentes,
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considerando que um enorme contingente da população estava vivendo à margem
da sociedade. A proposta do movimento era orientada no sentido, conscientizar a
população através da alfabetização e educação de base.
Os Centros de Cultura Popular CPC surge por iniciativa da União
Nacional dos Estudantes UNE em 1961, resultara da atuação de artistas e
intelectuais, além do teatro de rua, atuaram organizando cursos, encontros, festivais,
produzindo filmes e promovendo cursos de alfabetização (BEISIEGEL, 1992).
A Campanha de Pé no Chão Também se aprende a Ler (1962), de
Natal foi criada também para atender as populações desfavorecidas, devido à
gravidade da situação educacional exigia-se a mobilização de esforços para levar a
educação de base a esses segmentos. Mas com o tempo foram sendo introduzidas
diferentes atividades com propostas educativas alternativas criando possibilidades
de acesso ao teatro, núcleos de cultura popular, meios informais de educação,
canto, música e dança popular, artes plásticas e artesanato.
Há uma enorme semelhança nas origens dos movimentos,
reveladas por carências no âmbito educacional, na qual buscavam se alternativas na
educação para atender as populações pobres. Porém há críticas em torno da
organização dos movimentos de conscientização popular atribuindo influências
ideológicas tanto marxistas quanto cristã, por isso os movimentos vinculados ao
fortalecimento da cultura popular foram considerados subversivos e extintos pelo
regime militar representando uma ameaça ao poder político.
Contudo, apresenta aspectos positivos e relevantes partindo do
princípio que propiciou elementos para a reflexão acerca da cultura nacional no
momento de um processo de mudança social que contava com a presença da
população para uma maior participação na sociedade, criando dessa forma
possibilidades de construir uma sociedade democrática.
A primeira iniciativa importante do governo após a revolução foi à
criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, Fundação Mobral, em 1967,
porém inicia suas atividades em 1969 de forma autônoma em relação ao MEC,
propondo a realização de uma campanha de alfabetização em massa, com controle
ideológico e doutrinário.
A educação nesse contexto deveria atender as necessidades e
adequar às exigências da sociedade industrial e tecnológica, pretendia inserir o país
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no sistema do capitalismo internacional, investir na educação possibilitaria o
desenvolvimento econômico.
Diversas críticas foram feitas ao MOBRAL na questão do método e
do material didático que eram padronizados e usados indistintamente em todo o
país, cujo conteúdo era oposto ao conteúdo problematizador proposto pelos
movimentos anteriores.
Em 1985, o MOBRAL foi extinto e com a abertura política foi
instituída a Fundação Educar que passou a fazer parte do MEC, exercendo a
supervisão e orientação técnica junto às instituições, secretarias ou associações da
sociedade civil que recebiam os recursos transferidos para a execução de seus
programas (SOARES, 2005).
Sabe-se que a legislação, surge a partir da necessidade imposta por
uma determinada sociedade, ou seja, a partir de conflitos histórico-sociais, portanto,
a

transformação

da educação está

intimamente

relacionada

no

contexto

transformação das relações sociais.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos (1998, p. 123) vêm relatando que a Constituição de 1934, em seu artigo 149
preconiza: “a educação é direito de todos e deve ser ministrado pela família e pelos
poderes públicos, cumprindo a estes, proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros
domiciliados no país”. Também nessa mesma constituição, em seu artigo 150, é
garantido o ensino primário integral, gratuito e de freqüência obrigatória, extensivo a
adultos.
As

mudanças

educacionais

significativas

para

combater

o

analfabetismo, deram início após a atual Constituição Brasileira, promulgada em 5
de outubro de 1988 e elaborada pela Assembléia Nacional Constituinte. Cuida da
educação e ensino de maneira especial com referência aos direitos, aos deveres,
aos fins e aos princípios. Assim, veio confirmar mais uma vez como em outros
momentos históricos, em seu artigo 205 (1988, p. 99) que diz:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
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.

A defesa implacável desse direito se deve ao fato de ser a educação
sistematizada, uma das melhores formas de assegurar ao indivíduo uma vida digna.
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Para isso, a Constituição de 1988 em seu artigo 206, garante como
princípios do ensino: “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola [...]; IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais [...]; VII garantia do padrão de qualidade [...].”
Após oito anos da promulgação da atual Constituição, surge a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 9394/96, que menciona também
a preocupação de proporcionar ao cidadão o que é básico para a sua formação. Em
seu artigo 32, destaca que este cidadão deve ter o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo que constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de
aprender e de se relacionar no meio social e político.
Essas legislações citadas anteriormente, juntamente com as
Diretrizes Curriculares Nacionais, vêm defender o direito de todos os brasileiros à
educação básica comum. Contudo, ainda não ocorre uma mudança significativa que
possa combater o analfabetismo.
De acordo com dados do IBGE em 1996 verificou que 77 milhões de
brasileiros com 15 anos ou mais não haviam completado o ensino fundamental, e
15,3 milhões não completara sequer um ano de escolaridade (DI PIERRO; JOIA;
RIBEIRO, 2001).
Com base nos dados apresentados pelo IBGE, é importante
considerar que ainda há índices significativos de analfabetismo no Brasil que
precisam ser superados, caso contrário pressupõe-se entre outros aspectos
restrição dos direitos e geração de novos contingentes de analfabetos funcionais.
O Plano Nacional de Educação 2001(PNE) define como um dos
objetivos propostos a integração de ações do poder público que conduzam à
erradicação do analfabetismo (art.214) tratando-se de tarefas que exige ampla
mobilização de recursos humanos e financeiros por parte dos governos e da
sociedade. Porém dados estatísticos ainda demonstram índices significativos de
analfabetismo
Em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello, assume o governo
e enfrenta os desafios postos pela Constituição Federal de 1988, que determinava a
tarefa de eliminar o analfabetismo com prazo previsto até o ano de 1998. O Brasil
por estar entre os países com maior número de analfabetos no mundo, foi indicado
para receber ajuda internacional, no entanto era necessária a elaboração de uma
proposta contemplando as ações desenvolvidas com perspectivas a atingir a
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universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo
(ARELARO; KRUPPA, 2002).
Nesse ano realizou-se a 1ª. Conferência Brasileira de Alfabetização
de Adultos, e lançou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, entretanto
não foi possível a concretização do programa por conta da crise instituída no
governo Collor, bem como das mudanças do ministério fazendo com que a política
educacional tomasse novos direcionamentos não favoráveis a Educação de Jovens
e Adultos (EJA), priorizando o investimento na educação destinado a crianças e
adolescentes, para viabilizar a erradicação e prevenção do analfabetismo.
Ainda no ano 1990 foi declarado pela Organização das Nações
Unidas, ONU, como Ano Internacional da Alfabetização, por isso foi realizado em
Jomtien, na Tailândia, uma Conferência Mundial que reuniu entre seus
patrocinadores, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura, UNESCO, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD,
o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Banco Mundial. Assim foi
aprovada a Declaração Mundial de Educação Para Todos com propostas visando às
questões que envolviam os problemas educacionais no mundo (DI PIERRO, 2001).
Um dos movimentos que ganhou destaque na década de 90 foi o
MOVA, Movimento de Alfabetização. Apresentava característica que procurava
envolver o poder público e a sociedade civil, baseado em princípios da educação
popular, na qual a elaboração de suas propostas estava voltada a partir do contexto
sociocultural dos sujeitos, na medida em que os sujeitos eram considerados
participantes do processo de formação (SOARES, 2005).
Ao se olhar para a história da Educação de Jovens e Adultos no
Brasil, percebemos que as políticas públicas que deveriam responder a essas
necessidades e demandas destacam-se situações nem sempre favoráveis e
contraditórios desencadeados no período da redemocratização de ensino.
Apesar do consenso em favor da alfabetização e da educação
básica como proteção da participação cidadã na sociedade democrática e da
qualificação profissional para o mundo do trabalho, se refletir na ampliação dos
direitos educativos de jovens e adultos, dedicados na legislação, a EJA, ocupou
lugar marginal na reforma educacional na segunda metade da década de 90.
Implementada sob o condicionamento das prescrições neoliberais de reforma do
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Estado e restrição ao gasto público, essas medidas trouxeram conseqüência para o
sistema nacional de educação (SOARES, 2005).
Assim através da EC/ 14|96 o governo suprimiu a obrigatoriedade do
ensino aos jovens e adultos, mantendo apenas sua oferta gratuita, dessa forma o
que era dever do Estado passa a ser visto como oferta (ARELARO; KRUPPA, 2002).
As ações do governo demonstram a falta de incentivo político e
financeiro, sobretudo quando ao criar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) exclui as matrículas
em EJA (ensino supletivo) do cômputo geral, priorizando o ensino regular
fundamental.
Com base na justificativa de que era necessário priorizar a educação
das crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 14 anos, vista como meio de
prevenção de analfabetismo.
Constatamos nesse sentido, que nesse período a Educação de
Jovens e Adultos experimentou novamente dificuldades. O governo federal, a partir
de uma ação indutora em relação a estados e municípios direcionou por meio de
propostas curriculares e política de indução à descentralização a EJA. De forma que
esse procedimento por parte do governo federal resultou em ampliar sua
responsabilidade por programas nacionais de alfabetização, os governos municipais
atuarem nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, e o estado assumir os
quatro últimos anos do fundamental, além do ensino médio (HADDAD, 2007).
A descentralização de responsabilidade, à medida que pode ser
favorável ao potencializar a participação social nos espaços públicos aproximando
os serviços públicos da demanda possibilitando o acesso à democratização, pode
também acarretar desigualdade no atendimento, ao se atribuir aos municípios
responsabilidade de garantir o acesso e a universalidade ao ensino fundamental.
A partir dos embates e das situações de conflitos gerados em torno
das políticas que envolvem essa modalidade de ensino, emergiu o movimento dos
fóruns de Educação de Jovens e Adultos configurando espaços de articulação, de
encontros e ações envolvendo as instâncias da área, bem como a esfera
federal,estadual e municipal (DI PIERRO, 2005).
Diante desses grandes marcos, no que se refere às leis
educacionais e suas problemáticas, foi aprovado em 2001 o Plano Nacional de
Educação – PNE, documento norteador que foi elaborado para enfrentar os
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múltiplos e difíceis problemas dos tempos atuais, destacando quatro objetivos
primordiais, sendo os dois primeiros importantes e emergenciais para sanar essas
problemáticas: elevação do nível de escolaridade da população e a melhoria da
qualidade da educação.
O PNE (2001, p.50) afirma que:
A exclusão da escola de crianças na idade própria, seja por incúria do
Poder Público, seja por omissão da família e da sociedade, é a forma mais
perversa e irremediável de exclusão social, pois nega o direito elementar de
cidadania, reproduzindo o círculo da pobreza e da marginalidade e
alienando milhões de brasileiros de qualquer perspectiva de futuro.

Essa exclusão muitas vezes causa sérias conseqüências, pois essas
crianças quando adultas resolvem ingressar na escola demonstrando um verdadeiro
descrédito sobre sua capacidade de ler e escrever. Essa questão sobre a
alfabetização de adultos será abordada nas seções seguintes.
Pode-se afirmar que a história da educação no Brasil, perpassou por
situações turbulentas que contribuíram para o presente mais comprometido e justo,
permitindo uma visão positiva acerca das possibilidades do campo educativo,
acreditando no futuro cheio de esperança, necessário para a construção de um
mundo mais humano.
No Brasil, este tipo de educação sempre ocupou espaço reduzido no
sistema

educacional

e

apresenta

um

caráter

estritamente

compensatório

constituindo lugar exclusivo e reconhecido dos desprovidos de valor social.
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o
século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição
para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso
argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da
democracia, da justiça, da igualdade entre sexos, do desenvolvimento
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e a cultura
de paz baseada na justiça (DECLARAÇÃO DE HAMBURGO SOBRE
EDUCAÇÃO DE ADULTOS, 1997)

Garantia de ensino fundamental a todos os que não tiveram acesso
na idade própria ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte
dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto
de partida e intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é
entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básico da cultura letrada,
das operações matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade
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humana, da diversidade do espaço físico e político mundial da constituição brasileira.
Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos.
É preciso que a sociedade compreenda que alunos de EJA
vivenciam problemas como preconceito, vergonha, discriminação, críticas dentre
tantos outros. E que tais questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar como
na vida em comunidade. Faz-se evidenciar que a EJA é uma educação possível e
capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever
sua história de vida. Sabe-se que educar é muito mais que reunir pessoas numa sala
de aula e transmitir-lhes um conteúdo pronto. É papel do professor, que atua na
EJA, compreender melhor o aluno e sua realidade diária. Enfim, é acreditar nas
possibilidades do ser humano, buscando seu crescimento pessoal e profissional.
Discute-se que a qualidade do ensino está diretamente ligada à
preparação do professor, que terá de se capacitar para estar atuando junto às
turmas de educação de jovens e adultos. Tal capacitação deve ser reconhecida e
valorizada e a busca do reconhecimento da importância da EJA é acima de tudo
compreender que se faz erradicar o analfabetismo e não o analfabeto.
Estes e outros fatores proporcionam as estatísticas que demonstram
a evasão escolar. Estes meninos e meninas que deixaram precocemente a escola
muitas vezes retornam, quando mais velhos, sentem falta da escolaridade que não
obtiveram no período considerado ideal, ou chegam a determinados momentos de
suas vidas nos quais já é possível frequentar a escola. Quando se fala em educação
de jovens e adultos, não há apenas a preocupação com preencher vagas
disponibilizadas para esta modalidade de ensino. Há uma preocupação em atender
o que a lei determina em seu texto de educação de qualidade para todos.

Na

atualidade, há uma constante busca de resgatar os alunos que não conseguiram
entrar na escola em idade considerada por lei como própria para iniciar estudos.
Esta busca não fora previamente preparada, deixando, portanto, muitos pontos a
serem revistos.
Conhecer a realidade, a história dos alunos para utilizar este ponto
para iniciar as práticas educativas. São elas elementos fundamentais para que seja
alcançado o objetivo de letramento dos alunos. Não meramente codificar e
decodificar, mas a leitura causal, aquela que emancipa os indivíduos
A proposta é refletir como professor de jovens e adultos e como ser
humano solidário ao outro, refletindo sobre sua proposta ética, analisando a
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coerência da sua teoria com sua práxis; verificando sua preocupação com a vida dos
mais massacrados pelo sistema, aqueles que sofrem injustiças, exclusões,
discriminações .
Com a proposta pedagógica de Freire, torna-se falsa a postura do
educador que não se preocupa com a vida futura de seus educandos. “A
desproblematização do futuro numa compreensão mecanicista da história,da direita
ou da esquerda leva necessariamente à morte ou a negação autoritária do sonho, da
utopia , da esperança” (FREIRE,1996, p.73).
Ainda que o foco da presente discussão esteja nos aspectos
referentes ao conhecimento e à aprendizagem, é importante mencionar ainda
A escola precisa mudar sua função de construção da cidadania
proposta pela teoria neoliberal, concretizada por uma opressão, para ser construtora,
libertadora, onde professores e professoras, junto com os educandos, se sintam
capazes de transformar esta realidade, possibilitando melhorias para os próprios
sistemas de suas vidas, decisões, e novas reflexões.
Porém, apesar da Educação de Jovens e Adultos ser reconhecida
gradativamente como um direito das pessoas que não tiveram oportunidades de
acesso para realizar sua escolaridade, podemos observar que alguns fatores
impediram que fosse implantada uma política para EJA.
A Educação de Jovens e Adultos ao longo da história da educação
desenvolveu sob concepções e práticas distintas, de um lado os movimentos sociais
e de outro os sistemas educativos, percebemos que suas práticas no decorrer da
história são carregadas de ideologias políticas postas pelas classes hegemônicas
preocupadas em sedimentar o poder.
Com os movimentos sociais emergem uma concepção de educação
como um processo de emancipação, na medida em que buscava promover a
conscientização política das camadas populares, estimulando a autonomia em favor
de um projeto de transformação social.
Por outro lado ocorrem nos sistemas educativos, às práticas
centradas na transmissão de conhecimentos sistematizados, com propostas de
completar a escolarização de pessoas não escolarizadas.
A educação nesse contexto estava voltada para se adaptar aos
processos de modernização da sociedade, investir na educação era possibilidade do
desenvolvimento econômico, e o elemento fundamental seria instrumentalizar a
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população, devido à necessidade da expansão e diversificação do modelo
econômico.
A educação de adultos é vista como instrumento de preparação de
mão-de-obra cuja finalidade é colaborar com o desenvolvimento econômico, tem
assim durante a ditadura militar até a década 80 práticas que são utilizadas como
estratégias de despolitização, e de conformação de consciências.
Na década de 80 tem início o processo de democratização. Nessa
perspectiva voltam a surgir os movimentos populares que trazem conquistas
significativas na educação de adultos. No âmbito das políticas a Constituição de
1988, garante a obrigatoriedade da educação básica ao Jovem e Adulto.
Nos anos 90 a partir da disseminação do pensamento neoliberal,
que impõe restrição ao gasto público o governo federal passa a delegar divisão de
responsabilidades no âmbito da esfera federal, estadual e municipal sob o regime de
colaboração. A redução dos recursos compromete a oferta da educação de Jovens e
Adultos e retira o compromisso de eliminar o analfabetismo no prazo de 10 anos.
Então os governantes priorizam a educação básica das crianças e dos
adolescentes, tal justificativa se dava pelo fato de que o aluno adulto não teria
condições de aprender a tempo de se qualificarem para a produção considerando
um gasto sem retorno.
O governo assume a posição de articulador e coordenador de
políticas e programas, e transfere a responsabilidade da oferta sistemática aos
municípios que dependendo dos interesses e das pressões da sociedade civil
organizada e das instituições governamentais ou não governamentais venham se
manifestar, com objetivos de propor políticas públicas
Esses segmentos na efervescência das discussões preparatórias à
V Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada em 1.997, em
Hamburgo, Alemanha, se constituíram nos Estados em fóruns de educação de
Jovens e Adultos, assumiram o compromisso firmados pelo país na V Confitea e
utilizam uma estratégia de articulação para organizar anualmente com as esferas
federal, estadual e municipal, Encontros Nacionais de Educação de Jovens e
Adultos (ENEJAS).
Ao sintetizarmos a historia da EJA no Brasil, entendemos que a
classe hegemônica busca a manutenção do poder político, em cada período
identificam-se grupos distintos que se confrontam na disputa em torno da demanda
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de ações. A educação perde sua função social, uma vez que é controlada para
responder as necessidades de produção do sistema econômico.
A concepção que permanece em relação ao adulto analfabeto como
aquele que executa funções desqualificadas para o mundo do trabalho, inspira
práticas que podem ser reproduzidas a partir das ações desenvolvidas com a
população infantil ou mesmo adaptadas, implicando na transposição de conteúdos,
Essa visão que acompanha a trajetória da Educação de Jovens e
Adultos ainda não foi superada, e se encontra ainda muito presente na sociedade
impregnada de preconceitos principalmente nos sistemas de ensino que ao contrário
de promover a inclusão, evidencia-se através de posturas e ações o processo de
exclusão.
No contexto atual, identificamos que a ausência das IES em incluir a
disciplina específica voltada para a formação de professores de EJA, resulta da
permanência de uma visão preconceituosa em relação aos jovens e adultos
trabalhadores, que constituem parte das estatísticas do analfabetismo, como se para
atender essa parcela da população não fosse preciso uma formação em nível
superior,qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar.
Dados estatísticos do IBGE 2000 demonstraram um índice
significativo de analfabetismo no Estado do Paraná, expressão dos sintomas sociais
oriundos do processo de exclusão, o analfabetismo e a baixa escolaridade, por isso
foi reconhecida a necessidade de uma política educacional para a Educação de
Jovens e Adultos. O Paraná defende a Educação de Jovens e Adultos, como política
pública, sobretudo com a criação , em fevereiro de 2002, do Fórum de EJA, esse
movimento nacional e paranaense tem propiciado iniciativas e esforços para ampliar
o direito à educação básica e pública (DCNS-PARANÁ, 2006).
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CAPÍTULO III - O PAPEL DAS UNIVERSIDADES NA FORMAÇÃO INICIAL

Em que medida a organização do Ensino Superior do curso de
Pedagogia e das Licenciaturas contempla a oferta da disciplina EJA na formação
inicial dos professores?
Primeiramente realizou-se um levantamento das Instituições de
Ensino Superior no município de Londrina, que ofertam o curso de Pedagogia,
posteriormente fez-se contato com a coordenação dos cursos de Pedagogia, com o
intuito de coletar informações e dados para a elaboração e composição da pesquisa.
Solicitou-se a leitura de documentos que expressam a organização
do currículo e de que modo a disciplina EJA se insere no curso de Pedagogia, como
o programa da disciplina, a ementa, a carga horária e o ano que foi implementada a
disciplina no respectivo curso de graduação. Logo mais adiante pretendemos
apresentar e analisar os dados obtidos com a pesquisa.
Com base nesses dados constatamos que apesar dos avanços e
retrocessos a partir da década de 1990, a EJA vem conquistando timidamente o
espaço no cenário educacional brasileiro, principalmente a partir da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394/96, quando o Conselho Nacional de
Educação reconhece a necessidade de investimento pedagógico na reorganização e
construção de Diretrizes Curriculares Nacionais, visando à implementação da
política educacional para adultos e jovens trabalhadores, a construção das DCNs
para a EJA constitui no objeto do PARECER CNE/CEB 11/2000.
O que faz que passe a ser considerada como modalidade da
educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio e com especificidade
própria, portanto apresenta características distintas do ensino regular das crianças e
adolescentes. O que evidencia que seja contemplado além de metodologias
diferenciadas, o exercício de reflexão sobre a prática, ou seja, conhecimento na
ação educativa promove a definição de um campo específico de práticas
pedagógicas.
Ao serem reconhecidas as práticas de EJA como campo de
pesquisa e reflexão, definiu-se que a produção de conhecimentos elaborados por
meio de uma prática reflexiva, possibilitaria condições de sedimentar um corpo de
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saberes práticos e teóricos estruturados como conteúdos para compor a formação
inicial, bem como meio de formação contínua.
A institucionalidade das práticas de educação de jovens e adultos e sua
constituição como campo de pesquisa e reflexão pedagógica
estabeleceriam, nesses sistemas de estímulos recíprocos, entre a prática
educativa e a produção de conhecimentos, as condições para que se
acumulasse um corpo de saberes práticos e teóricos possível de ser
organizado como conteúdo da formação inicial dos educadores e fonte para
seu aperfeiçoamento profissional e por meio da formação contínua
(RIBEIRO, p.7, 1999).

Segundo a autora, Vera Masagão Ribeiro a temática referente à
formação de educadores de jovens e adultos tem se constituído como uma das
maiores problemáticas da constituição do campo pedagógico da EJA, por isso
aborda a questão de incluir na formação inicial e continuada alguns temas que
contemplam a dimensão política dessa prática, as considerações da forma de
pensamento que lhe são características, e a funcionalidade das aprendizagens
escolares para jovens e adultos trabalhadores. Tais preocupações partem das
pesquisas que apontam problemas relacionados à formação e ao desempenho dos
educadores que atuam nessa modalidade de ensino.
As Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos que
orienta a organização curricular teve como referencial para sua construção o
atendimento ao perfil dos educandos jovens, adultos e idosos, e sua efetivação
somente será concretizada à medida que suas propostas sejam realizadas na
prática pedagógica. Por tanto, é reconhecida como uma modalidade voltada para o
perfil do educando, configurando que se torna indispensável contemplar na
formação inicial nos cursos de graduação da pedagogia e das licenciaturas
conhecimentos específicos para trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos por
conta da modalidade apresentar especificidade própria, conforme aponta a
legislação. Considerando o perfil do educando destinatário da Educação de Jovens
e Adultos foi definido como eixo estruturante do currículo para nortear essa
modalidade da educação básica a cultura, o trabalho e o tempo.
Tomando

as

Diretrizes

como

referência,

a

organização

e

reorganização dos trabalhos pedagógicos da EJA têm como finalidade desenvolver
os processos de formação humana, articulados a contextos sócio-históricos, no
sentido de que se reverta a exclusão e se garanta aos jovens, adultos e idosos o
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acesso, e a permanência no início ou retorno desses sujeitos à escolarização básica
como direito fundamental. (Diretrizes Curriculares Nacionais do Paraná 2006)
Percebemos que é muito recente a conquista, o reconhecimento e a
definição desta modalidade como política de acesso e continuidade à escolarização
básica.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.9.394\96
enfatiza e define a questão da formação de profissionais da educação no art.61: “A
formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do
desenvolvimento do educando” (BRASIL, 1996, p.91).
A legislação prescreve a necessidade de uma formação que atenda
a diferentes níveis e modalidades de ensino, entendemos dessa forma que tal
dispositivo vigente na legislação assegura a relevância da formação dos professores
para atuar na educação básica, incluindo a Educação de Pessoas Jovens e Adultas,
pois além das exigências formativas para o exercício da docência, ela deve atender
a complexidade que requer essa modalidade de ensino da educação básica, posto
que a mesma se constitua por um enorme contingente da população excluída do
direito do acesso à educação, além da enorme diversidade cultural, étnica e
religiosa.
A falta de interesse do poder público por essa modalidade da
educação básica, principalmente a falta de investimentos na formação inicial e
continuada suscitou uma preocupação com a questão da formação de professores
no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, segundo os apontamentos dos
autores, os professores
que trabalham na Educação de Jovens e Adultos, em sua quase totalidade,
não estão preparados para o campo específico de atuação. Em geral, são
professores leigos ou recrutados no próprio corpo docente do ensino
regular. Note-se que na área específica de formação de professores, tanto
em nível médio quanto em nível superior, não se tem encontrado
preocupação com o campo específico da EJA; devem-se também
considerar as precárias condições de profissionalização e de remuneração
destes docentes (HADDAD; DI PIERRO, 1994, p.15).

Torna-se evidente que os professores que atuam na EJA, na
educação básica não possuem uma formação específica, voltada para o
atendimento desse público, fato de que a grande maioria não freqüentou em sua
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formação inicial nos cursos de graduação uma disciplina específica, dedicada ao
processo de aprendizagem de pessoas jovens e adultas.
A ausência de uma disciplina específica voltada para essa
modalidade revela a despreocupação com a formação inicial de professores da EJA,
pelo pouco espaço que a Educação de Jovens e Adultos tem ocupado dentro das
Universidades. As iniciativas institucionais no Ensino Superior em relação a essa
modalidade educativa são reduzidas do mesmo modo que a ausência de debates
nas outras Licenciaturas.
Por conta de não contemplar na formação inicial a disciplina
específica voltada para a essa área, a formação ocorre durante a ação educativa
junto aos professores que assumem as turmas de EJA, sendo obrigados a aprender
com suas próprias experiências, considerando também que alguns integram grupos
de estudo ou fazem capacitação oferecida pelo poder público.
Ressaltamos que embora esteja presente nos documentos oficiais a
relevância central no papel do professor no processo de transformação da escola, os
desafios que se colocam a EJA são amplos e complexos em direção as práticas
escolares adequadas à aprendizagem de jovens e adultos.
Reiteramos aqui o papel fundamental que exerce as IES, sobretudo
as Universidades, na formação inicial de professores, porque é nos cursos de
graduação que construímos uma formação adequada com possibilidades de
conhecimento das áreas da filosofia, sociologia, história e demais disciplinas que
enriquecem e contribuem para uma prática educativa consciente e reflexiva.
Entretanto, para além da formação inicial específica, faz-se também a necessidade
de uma formação continuada.
Os fundamentos teóricos das disciplinas nos propiciam conhecer o
contexto social, econômico e político, suscitando o pensar sobre a realidade e como
desenvolver propostas com vistas à transformação.
De acordo com o parecer CNE/CEB 11/2000 (p.58) consta a função
básica das instituições formadoras, ressaltando as universidades nas quais deverão
articular a pesquisa à docência como forma de agregar novos elementos e
desenvolver novos conhecimentos contribuindo para o ato educativo. A pesquisa na
formação docente contribuirá para que o futuro professor no exercício de sua prática
ao valorizar a cultura do educando, passe a integrá-la nos conteúdos curriculares.
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Reiteramos aqui o papel fundamental que exerce as IES, sobretudo
as Universidades, na formação inicial de professores, porque é no interior do
processo de formação dos cursos de graduação que construímos uma formação
adequada que abarca a identidade do professor e do educador com possibilidades
de conhecimento das áreas da filosofia, sociologia, história e demais disciplinas que
enriquecem e contribuem para uma prática educativa consciente e reflexiva.
Os fundamentos teóricos das disciplinas nos propiciam conhecer o
contexto social, econômico e político, suscitando o pensar sobre a realidade e como
desenvolver propostas com vistas à transformação.
No momento em que a vinculação das características do professor e
educador é indissociável e ocorrem em dimensões que dão sentido e forma a
qualidade do pedagogo, estabelecendo as especificidades da prática e do saber
atribuídos a sua função a capacidade de organizar e conduzir os processos de
educação (MARQUES, 2000).
Tomando como princípio que o professor pedagogo é um
profissional capaz de conduzir o processo educativo que engloba do pensar ao agir,
fazer e avaliar, e se encontra diante de uma tarefa complexa que deve ser
compartilhada com a participação do trabalho coletivo dos educadores no qual cada
educador deve ser respeitado na sua singularidade considerando fundador de
possibilidades individuais.
Consideramos pertinente a abordagem referente à questão da
formação do pedagogo para sua atuação na EJA, posto que envolve a questão
formativa, gestão e docência.

Dada a relevância do seu papel na atuação dos

sistemas de ensino, na educação formal e não formal situado em diversos espaços
educativos, onde se torna imprescindível a presença e atuação do pedagogo na
coordenação pedagógica, orientação e supervisão nos estabelecimentos de ensino.
Diante do quadro exposto e da relevância de uma formação
específica para trabalhar com sujeitos que apresenta especificidades, e de outro o
potencial dessas instituições como agência de formação as IES gradativamente
buscam inserir em sua grade curricular nos cursos de Pedagogia uma disciplina
específica que contempla referenciais teóricos capazes de auxiliar a análise desse
objeto de estudo.
Com base no levantamento das IES que ofertam o curso de
Pedagogia em Londrina e municípios vizinhos, Londrina e Cambé, as quais foram
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objetos de pesquisa pelo fato de pertencerem à região metropolitana e atenderem
uma parcela significativa da população.
Constataram-se oito IES, sendo seis localizadas em Londrina, uma
em Cambé e uma em Ibiporã. As categorias utilizadas são de acordo com os dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, publicados em 2009 como :
Instituição Pública e Privada, Universidade e Faculdade.
No primeiro capítulo ressaltamos a importância da formação inicial
em nível superior. Nesse capítulo retomamos a pergunta inicial e apresentamos os
dados coletados.

IES

CATEGORIA

ANO DE
CRIAÇÀO

LOCALIDADE

UEL

UNIVERSIDADE

PÚBLICA

1.970

LONDRINA

UNOPAR

UNIVERSIDADE

PRIVADA

1.972

LONDRINA

UNIFIL

FACULDADE

PRIVADA

1.972

LONDRINA

PITÁGORAS FACULDADE

PRIVADA

2.001

LONDRINA

UNINORTE

FACULDADE

PRIVADA

2.001

LONDRINA

ICES

FACULDADE

PRIVADA

2.001

CAMBÉ

INESUL

FACULDADE

PRIVADA

2.001

LONDRINA

FACESI

FACULDADE

PRIVADA

2.005

IBIPORÃ

Quadro 1 - Instituições de Ensino Superior
Fonte: BRASIL-INEP(2009)

Com base nos dados apresentados no Quadro I, identificamos a
presença de oito Instituições de Ensino Superior predominando sete IES de iniciativa
privada e uma IES pertencente à esfera pública. Porém, os dados apresentam
características relevantes ao ensino superior em que a maioria das IES está
vinculada à iniciativa privada.
Tudo indica que o caráter predominante das intuições de iniciativa
privada durante o início do ano de 2001, seja reflexo da reestruturação econômica,
social e política que o Estado neoliberal implementou desencadeada na década de
90, mas que sofreu um forte impacto no governo FHC (1994-2002), na qual
mencionamos no capítulo anterior. Essa reforma refletiu em diversos âmbitos da
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sociedade,

principalmente

no

sistema

educacional

brasileiro,

atingindo

principalmente as modalidades de ensino de menor prestígio.
Esse indicativo destaca que o esforço em oferecer formação inicial
no âmbito da esfera pública se configura pequeno no sentido de investir na
qualidade da formação docente, fato que acompanha a ausência de ações
governamentais adequadas e pertinentes à carreira e à remuneração do professor o
que reflete na desvalorização social da profissão docente, com conseqüências na
qualidade do ensino.
As universidades de iniciativa privada apresentadas na pesquisa se
mantêm desde o início da década de 70, do século XX, quando a partir desse
período houve uma grande propagação de Instituições de Ensino Superior.
É pertinente ressaltar, que o art. 62 da Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional (Lei, 9.9394/96) prescreve uma formação em nível superior para
atuar na educação básica, ao mesmo tempo em que a Lei admite a formação em
nível médio nos cursos normais, para atuar na educação infantil e séries iniciais do
ensino fundamental, o que suscitou discussão em torno dessa polêmica, essa é uma
discussão voltada para outras instâncias responsáveis pelas políticas educacionais
O que pretendo destacar é que a formação de professores era dada
em diversas instituições formadoras. Posteriormente com a Lei referenciada acima,
instituições de ensino superior e associações docentes ao mesmo tempo em que
reconheciam avanços nos locais onde não existiam cursos superiores se
preocupavam com a formação nessas instituições por se voltar a uma formação
prática e desvinculada da formação direcionada ao ensino, pesquisa e extensão
(TANURI, 2000).
Com a reformulação dos cursos de formação por parte do MEC, uma
parcela das instituições precisaram se adequar a nova regulamentação, o que
significou que os cursos de formação de professores no intuito das novas
adequações ao sistema de ensino optaram por um processo de aligeiramento do
ensino.
O Parecer CNE/CEB/2000 que normatizou a EJA traduz um capítulo
que trata da formação docente e convida as instituições a considerar a realidade da
EJA, ao mesmo tempo expressa que é um processo em vias de consolidação,
Analisando o ano de criação das IES, percebemos que as
universidades que se destacaram como pioneiras no ensino superior, UEL, UNIFIL e
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UNOPAR precisaram de algumas décadas para introduzir em seus cursos de
graduação a disciplina específica que contempla estudo dos fundamentos da EJA.
IES

IMPLEMENTAÇÀO

Carga Horária

UEL

2.005

68

UNOPAR

2.005

80

UNIFIL

1.975

70

PITÁGORAS

2.008

Não fornecido

UNINORTE

2.007

80

ICES

2.009

43

INESUL

2.007

Não fornecido

FACESI

2.007

40

Quadro 2 - Implementação da EJA no curso de Graduação
Fonte: IES(2009)

Dirigindo agora o foco da análise para o ano de implementação da
disciplina EJA nos cursos de Pedagogia e a carga horária para estabelecermos
relação entre alguns pontos comuns e distintos nas IES.
O Quadro II apresentado destaca a UNIFIL como pioneira, criada em
1.972. A instituição era denominada CESULON, inseriu no currículo a disciplina que
no período foi denominada Educação de Adultos, posteriormente em 2001 a
disciplina que compõem o currículo parte integrante do curso de formação tornou-se
Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos.
A disciplina dispõe de uma carga horária de 70 horas anual no 4º.
ano, o curso oferece estágio nas séries iniciais, podendo optar entre a educação
infantil e EJA.
Outra disciplina que compõe a grade do curso e que traz a EJA para
o foco da discussão trata-se da Educação e Diversidade ofertada no 2º. Ano com
carga horária de 36 horas na qual engloba a temática inclusão e exclusão. Processo
de discriminação, estigmatização e segregação social. Caracterização das
diferenças significativas da classe social, gênero, cultura, etnia, religião e pessoas
com necessidades especiais.
A disciplina foi inserida na grade curricular da UNOPAR, no 3º. ano
ou sexto semestre, a disciplina é semestral,sendo de 20% a 40% prática, e o
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restante é teórica, não há estágio específico, a carga horária prática o aluno
desenvolve com observação participante e diário de campo. Ao final o aluno deve
deixar um projeto a ser desenvolvido pela professora da turma. A disciplina não é
isolada no currículo, e para dar apoio a disciplina de EJA, outras disciplinas compõe
a grade curricular: Desenvolvimento Humano e Aprendizagem voltada para o adulto,
Educação e Antropologia, Educação e Diversidade, na disciplina de Fundamentos
Teóricos e Metodológicos um dos conteúdos é voltados para EJA.
A disciplina Desenvolvimento Humano e Aprendizagem, aborda
Teorias de Aprendizagem do Jovem e Adulto, A Especificidade do Comportamento
do Jovem e do Adulto e As Especificidades de Aprendizagem Escolar do Jovem e
Adulto da EJA.
A Faculdade UNINORTE que ofertava o normal superior até 2006
após a reformulação do curso de formação de professores precisou se adequar a
mudanças implementadas pelo Ministério da Educação (MEC), e o curso que
formava professores para atuar na educação infantil e séries iniciais, a partir das
mudanças passa a formar o pedagogo, segundo o relato da coordenadora do curso,
a disciplina EJA faz parte da grade curricular mesmo antes da reformulação do
curso. A disciplina é ministrada no sexto período com estágio na EJA com carga
horária de 20 horas, sendo um dia dedicado a regência na instituição.
Conforme as análises estão sendo realizadas podemos perceber
que a UNOPAR e UNIFIL, apresentam características comuns, pois ambas tem
apoio em disciplinas que contribuem para um melhor entendimento desse campo de
estudo.
A INESUL é uma instituição com características distintas das
demais, não oferta disciplinas e sim módulos e trabalham com áreas de
conhecimento e oficinas. Por exemplo, o módulo sete aborda ensino aprendizagem
em todas as áreas, incluindo a EJA. As informações para obtenção dos dados se
realizaram por telefone, a coordenação deixou claro, que o curso de formação da
instituição não é como o da UEL.
Algumas IES ainda se mantêm resistentes na implementação da
disciplina na grade curricular, no contato com a coordenação dos cursos o
desinteresse pela temática da EJA ficou muito claro, sendo que muitos contatos
foram realizados via email e telefone. Ainda permanece a concepção de caráter
assistencialista que sempre acompanhou a educação de adultos.
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O curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras está no seu 2º. ano a
disciplina será ofertada

no 4º ano, de acordo com os dados apresentados não

consta estágio.
Os quadros mostram o panorama em que a EJA se situa no âmbito
das IES, essa postura implica em superar representações que estão enraizadas na
cultura que perpassa a educação e práticas sociais. A superação de tais
representações que concebe a Educação de Jovens e Adultos como ação de caráter
voluntário e a reprodução das ações educativas, utilizadas com as crianças e
transpostas aos alunos jovens e adultos.
A disciplina EJA foi implementada no ano de 2005 no curso de
Pedagogia da UEL, o conteúdo era tratado na disciplina de Estrutura e
Funcionamento do Ensino, quando se fazia um recorte nas diferentes modalidades
de ensino e na disciplina de políticas educacionais.
Ao analisar a disciplina ofertada na UEL, constatamos que a carga
horária estabelecida pela instituição não é suficiente para um aprofundamento da
carga teórica e tampouco para a realização do estágio. Visto que o estágio não é
específico da modalidade, portanto não possibilita a todos os discentes a
oportunidade de conhecer a realidade dos sistemas de ensino que trabalham com a
EJA e os educandos que freqüentam esse espaço educativo.
O estágio na formação inicial propicia o acesso ao espaço educativo,
permite conhecer a realidade e os problemas que envolvem esse espaço,
contribuindo com o processo de formação à medida que possibilita a articulação
teoria e prática, criando possibilidades de refletir sobre as ações com propostas de
intervenção que visa à transformação da realidade. Enriquecendo dessa forma o
processo de formação e a construção de novos conhecimentos.
No campo da EJA, a Universidade se destaca pelo Grupo de
Estudos Pedagógicos em Educação de Jovens e Adultos- GEPEJA5, o projeto
desenvolve suas ações com a participação de educadores de EJA das diferentes
instituições e áreas de conhecimento: alfabetização, ensino fundamental, ensino
médio, pedagogos e pesquisadores.

5

GEPEJA-Grupo de Estudos Pedagógicos em Educação de Jovens e Adultos da UEL-Coordenadora
do Projeto Prof. Mestre Marleide Rodrigues da Silva Perrude
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Quero abrir um espaço para expressar a oportunidade de ter
participado desse grupo de estudo o que contribuiu de forma enriquecedora para
uma melhor compreensão teórica - prática da modalidade EJA.
É notável observar que a instituição vem se empenhando no sentido
de produzir conhecimentos atuando nos sistemas de ensino, e em projetos de
extensão, neste campo é necessário fazermos referência a implementação do curso
de Especialização da Educação de Jovens e Adultos, pois a formação busca
sedimentar os avanços obtidos e atender à demanda de profissionais na área.
Ao ampliar os espaços da EJA nos cursos de formação de
professores as instituições com suas ações educativas propiciam pensar uma
concepção de educação com características distintas voltadas para a realidade de
pessoas jovens e adultas constituída de trabalhadores, contemplar na graduação a
disciplina é reconhecer que existe a necessidade de profissionais capacitados para o
atendimento de uma área que tem apresentado uma crescente demanda.
Assim a oferta da disciplina na graduação permite conhecer uma
modalidade educacional que devida a sua especificidade necessita de uma área de
estudo que aborde com autoridade as questões práticas e teóricas, além de criar
possibilidades de participação de projetos de pesquisa, ainda assim podemos
considerar a pesquisa para a elaboração do projeto do Trabalho de Conclusão de
Curso elemento integrante do processo de produção do conhecimento realizado no
espaço acadêmico.
Tendo em vista que para desenvolver a pesquisa elaboramos um
projeto e definimos o percurso para realizá-lo, para tanto nos apoiamos no
referencial teórico, coletamos dados para que possamos analisar e fundamentar a
luz de teorias a idéia a defender.

FACESI

Propiciar ao aluno condições do mesmo refletir sobre a educação de
pessoas que não completaram sua escolaridade em tempo regular. O tema
sugere abordagem teórica multidimensional: histórica, política social,
filosófica, psicológica, com ênfase na dimensão pedagógica esboçada na
história,propostas e conferências mundiais. Pretende discutir projetos de
alfabetização de adultos,desde os temas geradores de Paulo Freire até o
diálogo com os conhecimentos integrados pelo Sistema Transversal de
Ensino-Aprendizagem, criado no NEA (Núcleo de Estados de Educação de
Jovens e Adultos e Formação Permanente de Professores-Ensino Presencial
e Educação a distância),incluindo as diferentes propostas adaptadas ao
mundo do trabalho.
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ICES

A instituição não liberou o documento de ementa de seus cursos.

INESUL

A instituição não oferta a disciplina EJA, é ofertada oficinas. A organização
do curso não segue as DCNs, trabalha por módulos, sendo que o módulo
7,ensino e aprendizagem aborda a educação de crianças e adultos.Trabalha
com áreas de conhecimentos.

A Educação de Jovens e Adultos(EJA) como uma politica de Estado. A
construção histórica e o atual panorama das politicas públicas de EJA,
tomando como ponto de partida o alfabetismo como condição de cidadania.
PITÁGORAS O papel da formação do educador para atuar na EJA. O Metodo Paulo Freire
como instrumento de alfabetização. O sujeito cognocitivo da EJA: As
necessidades e as especifidades de aprendizagem. As praticas educativas
dessa modalidade educativa: Recursos e procedimentos.

UNIFIL

História e conceito de alfabetização ,a concepção , métodos e recursos na
alfabetização de jovens e adultos. Propostas teóricas metodológicas de
alfabetização: A redefinição de paradigmas. Letramento, linguagem e
cidadania: Instrumentos de comunicação de pensamentos o sujeito da EJA

UNINORTE

A Educação de Jovens e Adultos no contexto da sociedade brasileira.
Políticas e programas de atendimento. A legislação e a s políticas
educacionais de EJA no âmbito nacional/estadual e municipal. Projetos e
iniciativas de EJA, alfabetização de adultos.

UNOPAR

Dimensões históricas, filosóficas, sociais, políticas e econômica da Educação
de Jovens e Adultos. A construção do conhecimento escolar pelo aluno
jovem e adulto. O legado de Paulo Freire. Práticas pedagógicas na
Educação de Jovens Adultos. Diagnóstico e intervenção na realidade da
Educação de Jovens e Adultos

UEL

Caracterização da Educação de Adultos. A educação de adultos nas suas
diferentes formas: educação popular, educação comunitária, educação
supletiva, educação da terceira idade. Fundamentos da Educação de
Adultos. Alfabetização de Adultos

Quadro 3 – Ementas da Disciplina
Fonte: IES(2009)

O Quadro III apresenta as ementas das disciplinas ofertadas e
permite analisar o foco da pesquisa em que se situa na compreensão da
organização da disciplina EJA, nos cursos de formação de professores.
Pretendemos fazer uma leitura das ementas numa perspectiva de
identificar os conteúdos expressos, no sentido de perceber o que cada IES
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considera relevante no processo de formação de professores para atuar na
Educação de Jovens e Adultos.
Nesse sentido, tomamos o quadro acima como referência para
analisarmos e compreendermos as propostas das instâncias formativas, destacando
como já foi mencionado o caráter potencial na formação de professores.
Sabemos que o ponto de partida no processo de formação se
concentra na especificidade dos sujeitos, princípios postulados no primeiro capítulo l,
e referenciados nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Paraná, destacados no
contexto internacional na V CONFITEA (Conferência Internacional da Educação de
Adultos)
O quadro acima demonstra a concepção de EJA, que cada IES tem
para elaborar e organizar a disciplina no currículo de formação de professores,
nossa análise tem como objetivo apontar alguns pontos comuns e distintos.
As teorias de Paulo Freire estão presentes nas propostas da
UNOPAR, PITÁGORAS

e FACESI, com os temas que envolvem o legado, o

método e os temas geradores, por ser a inspiração predominante na educação de
adultos, porém não aparecem nas outras IES. Não podemos esquecer que após as
idéias de Paulo Freire mudou-se o paradigma da educação de adultos, que defendia
a necessidade de valorizar o sujeito no processo de construção do conhecimento.
As dimensões histórica, filosófica, social, política e econômica e os
fundamentos da Educação são pontos em comum abordados na UEL, UNOPAR E
FACESI, enquanto a UNIFIL, UNINORTE e PITÁGORAS trazem na composição da
disciplina a construção histórica da EJA, compreendemos que se torna importante
conhecer a historia da EJA como elemento que constitui parte da educação
brasileira, traz sua contribuição para a formação de educador, levando a refletir
sobre os aspectos econômicos, políticos e sociais da sociedade, e mudança de
paradigmas no contexto social brasileiro.
Algumas IES têm um enfoque maior em determinadas dimensões, a
UNOPAR, UNIFIL, PITÁGORAS e FACESI enfatizam a dimensão pedagógica, nos
métodos e nas práticas educativas, ao contrário da UEL com um direcionamento
voltado para as diferentes formas da Educação de Adultos.
No contexto internacional a V Conferência Internacional de Adultos
(CONFITEA)

realizada

em

julho

de

1997,

em

Hamburgo

reconhece

as

especificidades do aluno adulto e suas necessidades de forma que chama a atenção
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para a necessidade de atender as demandas da sociedade, enfatizando a
importância da formação profissional para atuar nesse campo específico. No sentido,
de que essa modalidade educativa esteja voltada para a formação de cidadãos
críticos.
Pois sendo ela um campo específico de práticas educativas que vão
além do contexto escolar, e visa uma prática que pode levar a um processo de
mudança social, ela cria possibilidades de complementação, atualização e
ampliação dos conhecimentos básicos, necessários para a inserção no mundo do
trabalho e para o exercício da cidadania, pressupõe-se então que possa dar um
novo significado na vida das pessoas jovens e adultas.
Sabemos que tanto a educação destinada para adultos quanto a
educação para crianças seja diferenciada de acordo com o contexto econômico e
social e atende a diferentes necessidades da sociedade, é relevante tomar esses
dois pontos como referência numa nova concepção de ver a educação, onde o
processo de aprendizagem se dá ao longo de toda a vida e consiste em um direito á
cidadania. Nesse sentido, busca-se refletir sobre algumas questões que envolvem
‘idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e
disparidades econômicas’.
Essa perspectiva ao longo da vida significa dar continuidade nos
estudos, compreendendo que a Educação de Jovens e Adultos vai muito além do
processo de alfabetização, da aquisição da leitura, da escrita e das técnicas dos
cálculos matemáticos.
Busca-se assegurar o direito da continuidade a escolaridade
interrompida considerando que tais condições limitam o acesso no desenvolvimento
do desempenho da vida em sociedade e no trabalho. Esses elementos configuram a
EJA como um espaço de construção da cidadania no sentido que possibilita o
desenvolvimento humano e profissional.
Entre as contribuições da educação de adultos, ressaltamos que se
faz necessário porque permite e fortalece acompanhar os processos de
transformações na sociedade no âmbito econômico, político e social, possibilitando o
desenvolvimento de um senso crítico ao se fazer uma leitura do contexto em que
está inserido, ou seja, potencializa e amplia a visão de mundo, proporcionando além
do desenvolvimento intelectual, habilidades e competências para superar os
desafios postos pelas exigências do mundo globalizado. O que implica que essa
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educação esteja voltada para o desenvolvimento da coletividade e do trabalho em
comunidade, para tanto é imprescindível propostas de forma a estimular a
participação na sociedade.
A construção político pedagógica da EJA foi construída tomando
com referência uma relativa homogeneidade sociocultural dos sujeitos, devido às
condições que essa camada da população está inserida na sociedade, ou seja,
pautada na condição de trabalhadores pobres, que desempenham ocupações não
qualificadas pouco remuneradas e excluídas da escola, concebe-se então que a
especificidade atribuída é referenciada a questão cultural e não as características
psicológicas ou cognitivas das etapas do ciclo vital da vida. (DI PIERRO, 2005, p.5)
Esses aspectos nos movem a uma reflexão a respeito da questão
das múltiplas diversidades que engloba a EJA em toda sua dimensão histórica.
Destacando ainda a exposição de Di Pierro (p.3, 2005) ao afirmar, “a maior
parte das pesquisas sobre o tema tendeu a homogeneizar os sujeitos da
aprendizagem, abstraindo ainda sua diversidade e diluindo suas singularidades”.
No meu entendimento essa homogeneização impede de perceber a
singularidade entre as pessoas, de que cada pessoa é única e difere uma da outras,
cada pessoa possui um ritmo próprio no processo de apropriação do conhecimento.
A visão de uma classe heterogênea possibilita pensar propostas que
visa promover e despertar o interesse desse público diversificado que contempla a
Educação de Jovens e Adultos, bem como a ressignificação de conteúdos. Ao se
viabilizar propostas significativas busca-se proporcionar e manter o acesso e a
continuidade à escolarização e o direito à educação.
O público destinatário da EJA possui características identitárias, são
compostos por trabalhadores, por isso também se deve considerar o sentido que o
trabalho tem na sua história de vida, e o motivo do trabalho fazer parte de sua vida
muito cedo se tornou um dos fatores que inviabilizou sua permanência na escola.
Portanto estar ausente da escola faz com que essa sua condição o
leve a retornar em busca da escolarização não efetivada, numa tentativa de
reinserção na sociedade e no mundo do trabalho.
Os conhecimentos específicos exigidos para trabalhar com essa
modalidade de ensino tornam-se necessários á medida que os educandos são
sujeitos que atuam na sociedade, possuem uma história de vida constituída de
valores, crenças e cultura.
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Busca-se partir desse princípio para se evitar uma transposição
inadequada de conteúdos e metodologias, o que acaba provocando uma
infantilização do ensino, fazendo com que os educandos se sintam ridicularizados ao
se depararem com algumas propostas e ações educativas que não reconhece o
aluno adulto como sujeito construtor de sua própria história. A contribuição da cultura
de cada um permite uma construção e transformação do conhecimento.
Essa forma de olhar para a EJA pressupõe que não seja necessária
uma formação de profissionais para essa área de conhecimento, como se qualquer
pessoa que saiba ler e escrever possa ensinar, mesmo porque quando
mencionamos a modalidade Educação de Jovens e Adultos percebemos certos
preconceitos não apenas com relação ao público que é destinada, como também ao
docente que nela atuam. Essa visão preconceituosa responsabiliza o sujeito pelo
seu fracasso escolar, ao mesmo tempo impõe obstáculos e dificulta a construção da
identidade da EJA, vista como um campo de pouco prestígio bem como o escasso
envolvimento das Instituições de Ensino Superior (IES).
O paradigma compensatório implica obstáculos à flexibilização da
organização escolar necessária ao atendimento das especificidades desse grupo
cultural, o fato de não considerar a realidade dos sujeitos e seu pertencimento
social, promove a permanência de uma visão preconceituosa que subestimam os
alunos, ao mesmo tempo dificulta que os professores valorizem a cultura popular e
reconheçam os conhecimentos adquiridos pelos educandos, suas experiências de
vida, seja no trabalho e na sua convivência social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito desta pesquisa foi compreender em que medida está
organizada a disciplina Educação de Jovens e Adultos na grade curricular dos
cursos de Pedagogia, devido ao caráter relevante da necessidade de adquirir
conhecimentos necessários que fundamentem as práticas educativas do educador
de Jovens e Adultos, ao mesmo tempo por se constituir de um campo amplo e
complexo de estudo, que envolve entre outras temáticas a ausência de pesquisas
que tratam da formação inicial básica nos espaços acadêmicos.
A discussão em torno da formação de professores engloba várias
abordagens seja na dimensão teórica, política ou metodológicas e como
mencionamos anteriormente as ementas explicitam as diferentes concepções e
posturas referentes à educação de pessoas Jovens e Adultas.
Pensar a formação de professores para o exercício da docência em
EJA
Requer uma abordagem que ultrapassa a análise das ações
educativas, posto que envolvem o domínio de metodologias adequadas, o qual exige
uma re(significação) dos conteúdos que atenda as necessidades do educando,não
podemos esquecer o que os torna comum é a condição da classe social a que
pertencem, um dos elementos que precisamos tomar como princípio como ponto de
partida da ação educativa..
A proposta de formação precisa ser coerente com os princípios da
práxis educativa, o que significa refletir a partir da prática da experiência vivida.
Por isso a relevância da necessidade de uma ampliação de estudos
na formação inicial no campo da EJA, que possa contemplar os fundamentos
epistemológicos de Educação de Jovens e Adultos, a História de Educação de
Jovens e Adultos , a Educação de EJA, e as demais disciplinas com propostas que
fundamentem a reflexão que constituem os educandos da EJA.
Essas bases são indispensáveis para uma formação inicial, traz
contribuições no sentido de ampliar nossa visão ao mesmo tempo em compreender
os determinantes sociais e as causas que favorecem para o processo de exclusão,
evidenciando as questões inerentes para o exercício da prática pedagógica, que
engloba compreender o processo de aquisição e transmissão de conhecimento,
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numa ação educativa que implique o exercício do diálogo entre os indivíduos, com o
propósito de estimular a reflexão do sobre papel que cada um ocupa na sociedade.
Considerando que uma grande parcela de professores que estão
atuando na EJA, não tiveram na formação inicial disciplina voltada à especificidade
do processo de aprendizagem de Jovens e Adultos devido à ausência de uma
disciplina, percebemos que a formação continuada configura-se como única
oportunidade dos professores estarem se atualizando. Assim, torna-se essencial a
formação continuada com vias a preencher uma lacuna referente à formação inicial
específica. Notamos também a ausência muito maior em relação às Licenciaturas,
não há menção e não consta nenhuma proposta na implementação de uma
disciplina específica no currículo da graduação em outras área estudos.
Como ressaltamos no capítulo anterior, apesar dos avanços e
retrocessos, são ainda grandes os desafios postos a esta modalidade de ensino. Os
dados estatísticos comprovam que há um índice significativo de analfabetismo a ser
superado.
Concluímos, então, que há um grande contingente da população
desprovido do acesso e permanência à escola por diversos motivos, o que nos
impele a pensar a necessidade de uma formação inicial que contemple os
conhecimentos dessa área de estudos.
Para tanto as IES são instadas a oferecer em seus cursos de
graduação a inclusão de uma disciplina específica, com abordagens teóricometodológicas, proporcionando o acesso à teoria do conhecimento referente a essa
modalidade de ensino.
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