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 “A crise da educação no Brasil não é uma 

crise é um projeto” (Darcy Ribeiro) 

“Não teme enfrentar, não teme ouvir, não 

teme o desvelamento do mundo. Não teme o 

encontro com o povo. Não teme o diálogo 

com ele, de que resulta o crescente saber de 

ambos. Não se sente dono do tempo, nem 

dono dos homens, nem libertador dos 

oprimidos. Com eles se compromete, dentro 

do tempo, para com eles lutar”. (Paulo 

Freire, 1987, P 14) 



 

 

RESUMO  
 

Esta monografia, a partir de um trabalho de levantamento bibliográfico, identificou e 
analisou as discussões sobre a formação de professores para atuação na Educação 
de Jovens e Adultos. O campo empírico delimitado foi a plataforma de periódicos da 
CAPES. O estudo buscou compreender, através de um balanço das questões 
apresentadas nos artigos científicos, quais as principais questões e desafios dessa 
área. A pesquisa foi realizada a partir do levantamento e análise dos artigos 
publicados, no período de Julho de 2006 até Julho de 2019, na plataforma de 
periódicos da CAPES. Os descritores usados para localização dos textos foram 
“formação de professores na EJA”, além de, “formação de professores” e “educação 
de jovens e adultos”. Após amplo levantamento, foram selecionados 45 artigos que 
estavam de acordo com a temática pesquisada. Evidenciou-se o fato de que na 
CAPES a questão da formação docente para EJA vem sendo tratada como um tema 
menor, de menor destaque e atenção dos pesquisadores. Conclui-se que a EJA e, 
consequentemente, a formação de seus professores, ocupam ainda um lugar 
secundário e invisibilizado no ambiente acadêmico e na formação de professores 
para a educação básica dos jovens e adultos trabalhadores.  

 
Palavras Chave:  

Educação de Jovens e Adultos; Formação de Professores para EJA; periódicos da 

CAPES 

 



ABSTRACT  

 
This monograph, based on a bibliographic survey work, identified and analyzed 
discussions on teacher training to work in Youth and Adult Education. The delimited 
empirical field was CAPES's periodic platform. The study sought to understand, 
through a balance of the questions presented in scientific articles, what are the main 
questions and challenges of this area. The research was carried out from the survey 
and analysis of the articles published, from July 2006 to July 2019, on capes' journal 
platform. The descriptors used to locate the texts were "teacher training in the EJA", 
in addition to, "teacher training" and "education of young people and adults". After a 
broad survey, 45 articles were selected that were in accordance with the theme 
researched. It was evidenced that in CAPES the issue of teacher education for EJA 
has been treated as a minor theme, with less prominence and attention of 
researchers. It is concluded that the EJA and, consequently, the training of its 
teachers still occupy a secondary place and invisible in the academic environment 
and in the training of teachers for the basic education of working young people and 
adults. 
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Youth and Adult Education; Teacher Training for EJA; CAPES journals 
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Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que tem como 

público alvo a classe trabalhadora. Constituída por sujeitos que foram privados de 

seus direitos em algum momento de suas vidas, a EJA percorre um árduo caminho 

desde seus primórdios, transpassando por diversos governos, reformas e projetos 

que lhe marcaram e conceberam o lugar do descaso, do ensino aligeirado, da 

estrutura precária, provisória e fragmentada. 

A partir dessa trajetória, deseja-se discutir a formação de professores para a 

EJA, através da análise dos artigos científicos publicados no Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - 

https://www.periodicos.capes.gov.br), no período de julho de 2006 a julho de 2019. 

Em seus objetivos, encontra-se a intenção de conhecer e analisar qual o lugar 

ocupado pela EJA na formação de professores no âmbito acadêmico no Brasil, assim 

como apreender sobre como os artigos publicados no portal de periódico da CAPES 

trata a formação docente para EJA. 

Neste trabalho, apresenta-se um levantamento de origem bibliográfica sobre a 

formação inicial e/ou continuada dos docentes que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos, partindo do que foi publicado no Portal da CAPES. A pesquisa realizada 

nesse site analisa de forma qualitativa e quantitativa, apresentando e analisando os 

dados coletados ao decorrer da busca durante o período de julho 2006 até julho de 

2019. Traçou-se a criação de eixos/ categorias fundamentados nas reincidências 

encontradas nos textos. A etapa inicial da pesquisa dividiu-se em duas partes: busca 

utilizando palavras-chaves “formação de professores na EJA”, além de “formação de 

professores + educação de jovens e adultos” e a leitura de títulos, resumos e 

introduções, com o intuito de distinguir os que se enquadram no tema dos demais. 

Inicialmente, foram obtidos 798 artigos através desse processo de busca. Entretanto, 

é válido salientar que tal número é falho, já que em meio às pesquisas, foram 

encontrados artigos duplicados, que tratavam-se sobre o ensino de alguma matéria, 

formação de professores (sem ser da EJA) e em sua maioria, textos que possuíam 

temas que destoavam completamente do foco desta pesquisa. Sendo assim, 

sobraram apenas 45 artigos para a segunda parte de análise da pesquisa.  

https://www.periodicos.capes.gov.br/
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Verificou-se nesses textos alguns dados como: a quantidade de textos 

publicados sobre o assunto; qual região brasileira que mais se destacou, 

numericamente, nas publicações de suas produções; quais instituições que foram 

responsáveis pela colocação da região; entre as referências bibliográficas, quais 

autores foram mais citados; além de avaliar a projeção quantitativa-histórica dos 

textos publicados e os eixos/categorias em que os artigos se enquadram.  

Parte-se de uma bibliografia primária constituída pelos textos encontrados na 

CAPES e de uma bibliografia secundária composta por Leôncio Soares, Margarida 

Machado, Maria Clara Di Pierro, Hermínia Laffin.  

O trabalho será apresentado, inicialmente, através de um apanhado histórico 

dos impasses da educação brasileira no contexto de políticas públicas neoliberais e 

posteriormente sobre a trajetória da Educação de Jovens e Adultos após a década 

de 1990 até a atualidade, expondo as dificuldades que enfrentou e enfrenta devido a 

políticas públicas, desregulamentadas, descentralizadas, fragmentadas que 

transferiram as obrigações do Estado para a esfera privada e social, acarretando no 

processo de Estado mínimo e do desenvolvimento da autonomia dessas empresas 

que além de fomentar a mercantilização da educação pública. No segundo momento, 

aborda-se uma contextualização histórica acerca da formação do educador brasileiro, 

para assim seguir sobre as especificidades da formação para a EJA, analisando a 

formação inicial e a continuada. Por fim, trata-se da análise do levantamento 

bibliográfico, apresentando e avaliando os dados coletados ao longo da pesquisa, os 

quais podem contribuir para o desenvolvimento de informações que iluminam o 

entendimento sobre o tema. 
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Capítulo 1 

Contextualização histórico-política da Educação de Jovens e 

Adultos a partir da década de 1990 

1.1 Neoliberalismo e Educação no Brasil 

 

Para dissertar acerca da Educação brasileira na contemporaneidade, faz-se 

necessário compreender o caminho histórico trilhado até o momento. Para isso, 

faremos uma breve contextualização histórica a partir de meados dos anos de 1990. 

Nesse período destaca-se a vitória do Fernando Collor de Mello nas eleições 

para presidente da República (1990-1992), com propostas de cunho neoliberal, com 

o intuito de, urgentemente, aplicar reformas no Estado. 

No âmbito educacional do governo de Collor de Mello, não havia um projeto 

que apresentasse uma proposta de intervenção social. Na campanha, foi 

apresentada em muitas vezes como expressão de cidadania. Nem com o Ato 

Internacional da Alfabetização, conseguiu mobilizar a sociedade para ações mais 

amplas em relação a educação, já que não existiam propostas concretas por parte do 

governo. Sobre o Ato Internacional da Alfabetização, a gestão de Collor e a 

Educação de Jovens e Adultos, Maria Margarida Machado (2016) apresenta que: 

 
Esta comissão denominada Comissão Nacional para o Ano Internacional da 
Alfabetização (CNAIA), acaba sendo desarticulada com a extinção da 
Fundação Educar pelo novo Governo, do Presidente Fernando Collor de 
financistas internacionais para educação brasileira: priorizar o ensino 
fundamental para crianças; transferir para a esfera privada (leia-se aqui: 
empresas e Organizações Não-Governamentais) as responsabilidades 
sobre EJA, utilizando-se do discurso da parceria; vincular, cada vez mais, 
os objetivos de EJA ao atendimento exclusivo das exigências do mercado. 
(MACHADO, 2016, P.2) 
 
É durante Melo, em 1990. Mais um passo no descontínuo processo das 
políticas em EJA, ainda mais penalizada com o tom e o rigor das 
orientações dos órgãos  
 

Esse período de governo que organismos internacionais começam a 

pressionar o Brasil, revelado nos dados estatísticos educacionais. Esses organismos 

recomendam o comprometimento com a melhoria do desempenho da educação a 

partir de um tema “Educação Para Todos”, que receberia, de maneira prioritária, 

empréstimos internacionais. 
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Com a Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), foram 

implementados na educação, através da interferência desses órgãos e agências 

internacionais, as ideias de igualdade de condições de acesso, de permanência e de 

desempenho escolar como exigências mínimas. Além de notar outras três políticas 

complementares como: estabelecer de forma definida diretrizes ou parâmetros 

curriculares nacionais, sistema de avaliação como meio de conferir o desempenho 

escolar, por fim, a formulação de programas suplementares – livros didáticos, 

merenda, transporte, modernização escolar, entre outros. Para Maria Margarida 

Machado (2016): 

 
O documento final deste encontro chega a afirmar que, nas últimas décadas 
a EJA se dispersou em seus reais objetivos, em função dos variáveis 
contextos de pobreza, ditaduras e repressões, distanciando-se da 
centralidade educacional. Em suas proposições finais, ao mesmo tempo em 
que garante a superação do discurso da primazia da educação escolar 
infantil em relação à EJA, propõe ampliação dos procedimentos e recursos 
educacionais, dos conteúdos, dos recursos humanos e financeiros, sugere a 
ampla participação do Estado, não se restringindo apenas aos Ministérios 
da Educação, mas também envolvendo os setores privados e as agências 
não-governamentais. Vale ressaltar que Jomtien representou o primeiro 
esforço conjunto de organismos internacionais com campos de ação 
diferenciados como: Banco Mundial, UNICEF, UNESCO e PNUD, buscando 
soluções conjuntas para além da Educação, segundo Haddad. (MACHADO, 
2016, P.10) 
 

Durante o governo do Collor de Mello, estava previsto a realização do Projeto 

de Reconstrução Nacional, que desejava estruturar a economia de um jeito mais 

competitivo e resgatar a dívida social. Com um discurso de cunho neoliberal, e sob o 

argumento de que faltava modernização para o Brasil avançar, indica que essa seria 

a saída da crise econômica vivida pelo Brasil, além de responsabilizar o setor privado 

pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia.  

Observou-se que esse projeto indicava para a racionalização da educação 

brasileira, com a intencionalidade de uma maior eficiência de gestão e aplicação de 

recursos. Na sua prática, apresentou apenas questões que se aplicariam na melhoria 

da qualificação do trabalho, de maneira a restaurar a competitividade, a economia e 

a universalização da educação básica, questões centrais no seu projeto burocrata 

estatal. Segundo Frigotto (2003):  

 
Collor de Mello, todavia, revelou-se um fracasso. Tratava-se de uma 
solução política inesperada, expressão da incapacidade da classe 
dominante de construir um candidato dentro dos quadros políticos 
tradicionais. O impeachment, que ao final contou com o apoio até da 
poderosa Rede Globo de Comunicação, resultou da sua incapacidade 
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política de afirmar um projeto de ajuste da sociedade brasileira à nova 
(des)ordem mundial sob o signo da mundialização do capital e dos setores 
internos a ela associados.  (FRIGOTTO, 2003, P. 105)  
 

Aqueles que defendiam a teoria neoliberal afirmavam que a crise não estava 

no meio de produção capitalista, mas no Estado que necessitaria de reformas como 

meio de escapar da crise, reduzindo então as interferências do Estado, 

principalmente em questões sociais. Estabelece-se, então a ideia de Estado mínimo, 

que passa a coordenar as iniciativas privadas. O setor privado adota as instâncias 

estatais, de lógica mercantil, com o intuito de modificá-las para serem mais eficientes 

e produtivas. Consolidação, assim, as ideias de da atuação do projeto neoliberal de 

terceira via.  

De acordo com Frigotto “As últimas décadas do século XX e o início do século 

XXI vêm marcados por profundas mudanças no campo econômico, sociocultural, 

ético-político, ideológico e teórico.” (FRIGOTTO, 2003, p.94). O que significou em 

uma nova onda de acumulação do capital a nível mundial, após a crise do da forma 

de estruturação capitalista anterior. Entretanto, esse modo de acumulação não foi 

acessível a todos. Sendo guiada pelos avanços tecnológicos, ciência e da riqueza, 

torna-se um abismo cada vez maior entre aqueles que detêm a concentração de 

poder e o resto da população. 

Há, portanto, uma nova definição das relações de poder que traçaram novos 

papéis para o Estado vinculados à economia – com investimentos mais limitados, 

programas focalizados, associando o financiamento a metas estabelecidas – e à 

legitimação social, além de novas relações sociais que forjam as bases da cultura 

urbano-industrial, constituindo, assim, uma ordenação para a formação de um novo 

homem, que pense, aja e sinta, no coletivo ou individualmente, de uma nova 

maneira, porém, mantendo a hierarquização entre a formação dos empregados e 

empregadores. 

Nesse período, certos aspectos são ressaltados como: as nações 

globalizadas, o Estado mínimo, a sociedade pós-industrial, do conhecimento, 

diferenciação entre o trabalho1 – simples (braçal) e complexo (intelectual) –, 

                                                
1 Compreende-se o trabalho a partir de Marx (1988), como a forma que o homem transforma a 
natureza e a si mesmo, já que o trabalho altera a visão que o homem tem de si e do mundo um; é um 
ato antológico-social. Requer planejamento, além de desenvolver a práxis, a imaginação e o 
conhecimento de suas próprias limitações; pode ser realizado individualmente ou coletivamente; 
supera os determinismos - logo essa transcendência é a liberdade; sendo o trabalho simples e 
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empregabilidade, etc., podendo assim, alegar a insuficiência do Estado necessitando 

então de grandes reformas principalmente nas relações entre o trabalho e o capital. 

De acordo com Frigotto (2003): 

 
Os protagonistas destas reformas seriam os organismos internacionais e 
regionais vinculados aos mecanismos de mercado e representantes 
encarregados, em última instância, de garantir a rentabilidade do sistema 
capital, das grandes corporações, das empresas transnacionais e das 
nações poderosas onde aquelas têm suas bases e matrizes. Nesta 
compreensão, os organismos internacionais, como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), passam a ter o papel de tutoriar as reformas dos 
Estados nacionais, mormente dos países do capitalismo periférico e 
semiperiférico (Arrighi, 1998). No plano jurídico-econômico, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) vai tecendo uma legislação cujo poder 
transcende o domínio das megacorporações e empresas transnacionais. É 
interessante ter presente o papel da OMC, pois em 2000, numa de suas 
últimas reuniões, sinalizou para o capital que um dos espaços mais 
fecundos para negócios rentáveis era o campo educacional. (FRIGOTTO, 
2003, p .96) 
 

Desenvolve-se, portanto, uma fragmentada visão da realidade, além do 

crescimento da competição e do individualismo. Substitui-se, de acordo com Marx 

em “O Capital” (1988), o indivíduo fragmentado, sob a ótica da padronização e de 

movimentos mecânicos, repetitivos, alienados (presente no início do processo de 

industrialização) pelo sujeito integralmente desenvolvido que poderia transitar entre 

os espaços das empresas sem grandes dificuldades, sendo assim, troca-se o 

trabalho manual/ analógico do operário pela aplicação tecnológica da ciência. 

Compreende-se, portanto, o neoliberalismo como período que apresenta novas 

necessidades, novos meios de produção e consumo, consequentemente, novas 

estruturas e pensamentos para uma nova educação de um novo homem.  

A partir dessa nova face do processo de trabalho, houve a necessidade de 

mudar a formação social, já que o mercado estava no processo de reestruturação e 

exigia uma maior racionalização dos processos de trabalho de fabricação das 

mercadorias, assim como, a propagação de novos valores e práticas inerentes à 

relação da sociedade urbana-industrial, pós-moderna, fazendo com que a educação 

básica, cada vez mais disseminada, se torne um lugar próprio de formação inicial 

para o trabalho. Para Frigotto (2003): 

 

                                                                                                                                                   
complexo um par, que apesar de existir em qualquer sociedade, possui uma essência estabelecida 
historicamente, que o demarca pela divisão social e pela relação de poder. 
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[...] ocorre uma disputa entre o ajuste dos sistemas educacionais às 
demandas da nova ordem do capital e as demandas por uma efetiva 
democratização do acesso ao conhecimento em todos os seus níveis. Os 
anos de 1990 registram a presença dos organismos internacionais que 
entram em cena em termos organizacionais e pedagógicos, marcados por 
grandes eventos, assessorias técnicas e farta produção documental. 
(FRIGOTTO, 2003, P.97) 
 

No Brasil, o governo fracassado de Collor de Mello, que sofreu o 

impeachment, não atingiu as expectativas da classe dominante como solução 

política, não atendendo o esperado para um político tradicional, assim como não 

conseguiu afirmar um projeto que ajustasse a sociedade brasileira aos moldes da 

nova organização mundial.  

Logo, a burguesia brasileira busca outra figura em que acreditam ser a 

liderança capaz de desenvolver um projeto preponderante, capaz de adequar o país 

as submissões da nova organização mundial, encontrando assim o candidato 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), como personalidade de cumprir com tais 

exigências.  

Seu governo se caracterizou como de centro-direita, seguindo uma severidade 

monetária e de ajustes fiscal, doutrinado pelos organismos internacionais, reestrutura 

o Brasil para ser considerado um ambiente seguro para o capital, além de 

desenvolver.  Segundo Frigotto (2003): 

 
O conjunto de pressupostos assumidos e partilhados pelo projeto 
econômico-social do Governo Cardoso é extraído da cartilha neoliberal do 
Consenso de Washington e pode ser resumido nos seguintes: 
primeiramente que acabaram as polaridades, a luta de classes, as 
ideologias, as utopias igualitárias e as políticas de Estado nelas baseadas. 
A segunda idéia-matriz é a de que estamos num novo tempo – da 
globalização, da modernidade competitiva, de reestruturação produtiva, de 
reengenharia –, do qual estamos defasados e ao qual devemos ajustar nos. 
Este ajustamento deve dar-se não mediante políticas protecionistas, 
intervencionistas ou estatistas, mas de acordo com as leis do mercado 
globalizado, mundial. (FRIGOTTO, 2003, P. 105 e 106) 
 

O ajuste disseminado no governo FHC possuía três estratégias que se 

articulavam e complementavam, sendo elas: a desregulamentação, descentralização 

e autonomia e privatização. Sendo a desregulamentação uma forma de reprimir as 

leis, de maneira que não impossibilite as leis oriundas do mercado, onde de forma 

legal, a interferência dos poderes públicos sobre os investimentos privados seja 

reduzida. Já os casos da descentralização e da autonomia estabelecem um 

procedimento que desloca para os agentes educacionais, econômicos e sociais, a 

obrigação de digladiar no mercado a comercialização de seus produtos ou serviços. 
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Por Último, o caso da privatização que está, não somente, ligada a vendas das 

empresas, como também, apresenta-se o caminho que o Estado faz para livrar-se 

do patrimônio público, privatizando/ terceirizando os serviços que são direitos 

(saúde, educação, transporte etc.), fazendo com que assim, cresça o quantitativo de 

parcerias entre empresas privadas e o setor público. Observa-se então o 

desenvolvimento do Estado mínimo e do máximo mercado, passando o último a ser 

o regulador, até mesmo dos direitos. De acordo com Maria Clara Di Pierro: 

 
o objetivo explícito da reforma educacional implementada pelo governo 
federal brasileiro na segunda metade dos anos 1990 foi racionalizar o gasto 
público e redistribuí-lo entre os níveis de ensino, de modo à aumentar a 
eficiência interna do sistema, ampliando a cobertura, melhorando o fluxo 
escolar e elevando os níveis de aprendizagem dos alunos. Para atingir 
esses fins, à reforma educacional obedeceu aos vetores comuns às 
demandas políticas sociais públicas, como saúde e previdência social: 
descentralização da gestão e do financiamento; focalização dos programas 
e populações beneficiárias; privatização seletiva dos serviços; e 
desregulamentação, que, nesse âmbito, implica a supressão ou 
flexibilização de direitos legais e à permissão de ingresso do setor privado 
em âmbitos antes monopolizados pelo Estado. (DI PIERRO, 2011. P. 323) 
 

Foi possível perceber que o governo é coerente e compreensivo quando há 

um vínculo entre o projeto de ajuste da sociedade e as requisições do grande capital. 

Diferentemente das demandas da sociedade que são organizadas através de 

políticas que são aplicadas de cima para baixo, sendo elaboradas por técnicos ou 

especialistas.  

No governo do FHC, o projeto para a educação básica, estabelece-se 

conforme a influência da lógica do empresariado, tanto na organização educacional 

quanto no âmbito pedagógico. Notou-se que com a participação do Ministério da 

Educação, legitimou-se o pensamento pedagógico de mercado, voltado para o meio 

econômico e para os preceitos dos organismos e das agências internacionais e 

regionais, desenvolvendo, assim, padrões elitistas e excludentes, apresentando 

novas relações entre a escola pública e o setor privado. Formando-se então, uma 

concepção pedagógica individualista, dualista, fragmentada e instrumental, 

harmonizando-se então, com a desregulamentação, flexibilização e privatização, 

ocasionando na dissolvição dos direitos sociais.  

Sendo assim, ao longo de seu mandato, as políticas educacionais 

apresentaram um abandono crescente, por parte do Estado. Funções como a 

manutenção e desenvolvimento do ensino, acabam sendo transferidas para 

organizações não-governamentais, empresas e para a comunidade em que a escola 
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se situa, apelando para a solidariedade. Apresenta-se, portanto, nesse governo, 

políticas educacionais caracterizadas com a desconcentração e a descontinuidade, 

principalmente da Educação de Jovens e Adultos, em que as decisões são 

concebidas de cima para baixo, logo, são definidas no âmbito federal e 

desenvolvidas em regime de co-financiamento. Partindo de Frigotto (2003), é 

possível compreender que: 

A ausência de uma efetiva política pública, com investimentos no campo 

educacional, compatíveis com o que representa o Brasil em termos de geração de 

riqueza, vai conduzindo a medidas paliativas que reiteram o desmantelamento da 

educação pública em todos os seus níveis. Uma das estratégias utilizadas por 

alguns estados para diminuir os custos na educação básica tem sido a utilização do 

teleensino, mediante compra de pacotes do Telecurso 2000 da Rede Globo de 

Televisão. (FRIGOTTO, 2003, P. 108) 

O Estado dá continuidade ao processo de descentralização de suas funções, 

quando delega aos estados e municípios suas obrigações, transferindo suas 

responsabilidades como a intenção de corrigir os erros da atuação do governo 

federal anterior. Como exemplo desse feito, encontra-se o caso do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), que passa a funcionar como espécie de gestão em que o 

governo federal provoca a transferência dos recursos dos estados aos municípios, 

centraliza outros e distribui novamente para aqueles que não atingiram o teto 

mínimo.  

Na prática, a educação infantil (de 0 a 6 anos) foi concedida as entidades 

municipais ou as famílias. Ensino médio reduzida a estrutura dual entre ensino para 

o meio acadêmico ou ensino técnico. Na EJA, as políticas foram elaboradas de 

modo a serem voltadas para a formação profissionalizante ou de 

reciclagem/aprimoramento, deslocando as responsabilidades dessa modalidade 

para o Ministério do Trabalho ou para o voluntarismo da sociedade. Já no Ensino 

Superior houve uma expansão descontrolada do setor privado. 

Já com o ensino fundamental, não houve comprometimento para a sua 

melhoria, que se deve a consequência de descentralizar os encargos da 

manutenção, destinando aos municípios que, em alguns casos, não tinham como 

manter um atendimento de qualidade. Com a elaboração do FUNDEF, que estimou 
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um gasto mínimo por aluno/ano no ensino fundamental, fez com que os municípios 

aligeirassem o andamento de inclusão das matrículas, notando que assim poderiam 

aumentar suas receitas compulsórias. Observa-se, que, a educação (básica e 

superior) deixa de ser um direito social para ser um serviço mercantil. Conforme 

Frigotto (2003): 

 
O fraco investimento efetivo na educação fundamental soma-se não na 
valorização que o FUNDEF preconiza na própria sigla, mas na 
desvalorização do magistério. As apelativas e seqüenciais campanhas de 
“adote uma escola”, “amigos da escola”, “padrinhos da escola” e, depois, do 
“voluntariado” explicitam a substituição de políticas públicas efetivas por 
campanhas filantrópicas. No âmbito organizativo e institucional, a educação 
básica, de direito social de todos, passa a ser cada vez mais encarada 
como um serviço ou filantropia. Com isso se passa a imagem e se instaura 
uma efetiva materialidade de que a educação fundamental não é dever do 
Estado e espaço para profissionais especializados e qualificados, mas para 
ações fortuitas e tópicas de amigos, padrinhos e de voluntários. Os 
professores foram sendo prostrados por uma avalanche de imposições, 
reformas sobre reformas e mudanças sobre mudanças, humilhados nas 
suas condições de vida e de trabalho e ignorados e desrespeitados no seu 
saber e profissão. (FRIGOTTO, 2003, P. 115) 
 

Segundo Edith Frigotto (1999, apud. FRIGOTTO, Gaudêncio, 2003, p. 116), o 

governo exalta a necessidade e importância das escolas elaborarem, de acordo com 

sua realidade (da sua comunidade escolar), os seus currículos e seus projetos 

políticos pedagógicos. Porém, as instituições de ensino são soterradas pela 

necessidade de aplicar, obrigatoriamente, os PCNs, que foram elaborados por 

profissionais (especialistas, consultores) que desconhecem as diferentes realidades 

encontradas nas escolas brasileiras.  Edith também cita mecanismos que inspiram o 

constrangimento: os meios de avaliação a nível nacional, como o Sistema Nacional 

de Avaliação de Educação Básica (SAEB), Provinha Brasil, Enade, entre outros; 

política do livro didático – baseada nos PCNs – e a formação nacional dos 

professores de educação básica. Portanto, compreende-se melhor que as 

circunstâncias da autonomia – que o outro está concedendo, heteronomia – que o 

governo apresenta ser necessário nas escolas, são ao mesmo tempo atropeladas 

por planos nacionais e provas que possuem objetivos (quantitativos) a serem 

atingidos através de indicadores de desempenho, de forma que possam controlar os 

resultados. Entende-se que cabe ao Estado como direito, a avaliação, entretanto, o 

que Edith apresenta para reflexão é em relação ao método, o conteúdo e as 

maneiras autoritárias e que são impostas durante sua elaboração.  
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O governo de Fernando Henrique Cardoso recebeu diversas críticas nos seus 

mais diversos meios de atuação como no econômico, político, social, educacional e 

cultural, pois conduziu todos esses aspectos, de modo secundário em relação aos 

organismos internacionais.  Em seu governo, FHC desregulamentou os mercados e 

privatizou os serviços, leiloou a maior parte das empresas estatais, abriu a economia 

por completo, apostando que assim conseguiria atingir a modernidade do país. 

Observa-se, entretanto, que os resultados apresentaram a estagnação crescente, 

salários reais em queda, alto nível de desemprego e além do acúmulo de uma 

grande dívida. Para a população, as medidas tomadas por FHC, não ofereceram 

melhorias em sua qualidade de vida. Pelo contrário, ao privatizar, os serviços se 

elitizaram, trocando o cidadão de direitos pelo cidadão cliente, com os quais 

desenvolveram o voluntariado como um ponto de cidadania. Desenvolvendo, 

portanto, políticas que visavam reduzir o acesso dos pobres (subempregados, 

desempregados) a bens de qualidade, sejam eles econômicos, culturais, ou sociais 

os quais fossem proporcionados pelo desenvolvimento de suas políticas neoliberais.  

A sociedade brasileira continua a reivindicar um projeto que proporcione a 

consolidação da escola pública estatal e a uma gestão educacional verdadeiramente 

democrática – como consta na Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, Plano Nacional de Educação de 2001 – de 

maneira que universalize a educação básica e gradualmente, o ensino superior. 

Respeitando, assim, o PNE (2001) e repassando os 10% do PIB para a educação, no 

prazo de dez anos.  

Sendo assim, para compreender a educação básica e desenvolver um projeto 

novo, se faz necessário compreender os problemas globais e saber como as 

decisões serão tomadas de forma local. Conceber a educação e uma educação 

pública, gratuita, laica e de qualidade seja um direito intransferível do povo, assim 

como, a garantia de políticas públicas que promovam o acesso, a permanência e a 

participação desses sujeitos, em seu trajeto de aprendizados constantes. A 

educação, como um direito social básico e universal, apresenta-se como aspecto 

fundamental para a desvinculação dos organismos internacionais quanto ao 

desenvolvimento da independência científica, tecnologia e cultural, construindo 

assim, uma nação autônoma, humanística, científica, solidária, crítica, criativa, 
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protagonista de sua própria história e (internamente ou externamente). Segundo 

Frigotto (2003): 

 
Coerentemente com as reflexões e experiências teórico-políticas de 
especialistas e trabalhadores da educação em todos os níveis do sistema 
educacional no país, acumuladas historicamente, cabe a defesa de uma 
escola unitária, que supere o dualismo da organização social brasileira, com 
conseqüências para a organização do sistema educacional. O que significa 
a superação definitiva da concepção que separa a educação geral, 
propedêutica, da específica e profissionalizante, a primeira destinada aos 
ricos, e a segunda, aos pobres. Essa perspectiva não admite subordinar à 
política educacional ao economicismo e às determinações do mercado, que 
a reduz aos treinamentos para preenchimento de postos de trabalho 
transitórios. Isso supõe recuperar, no plano conceitual, o debate da 
concepção de educação tecnológica ou politécnica, fundamental na 
orientação da educação básica e, em especial, do ensino médio das 
escolas técnicas federais e estaduais e dos Centros Federais de Educação 
Tecnológica. Por essa concepção, a educação básica estrutura-se em 
consonância com o avanço do conhecimento científico e tecnológico, 
fazendo da cultura técnica um componente da formação geral, articulada 
com o trabalho produtivo. Isso pressupõe a vinculação da ciência com a 
prática, bem como a superação das dicotomias entre humanismo e 
tecnologia, e entre formação teórica geral e técnica instrumental. 
(FRIGOTTO, 2003, P.118 e 119) 
 

Deve-se, por fim, compreender que a educação, principalmente da classe 

trabalhadora, não começa e termina na escola. É na sociedade que o processo 

educacional começa e termina, entretanto, é um direito a escola pública, gratuita, de 

qualidade, laica, democrática, universal, fator vital para a construção da humanidade 

e da emancipação.  

 

1.2 Educação de Jovens e Adultos (EJA) após a década de 1990 

 

A proposta da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, sempre foi 

designada à população trabalhadora. Atendendo então, a jovens trabalhadores que 

tiveram que interromper seu processo educativo por diversos motivos, sendo em 

grande parte para contribuir com o sustento de suas famílias. Por ser destinada a tal 

público, sua formação se deu através de ações paralelas ao sistema de ensino, 

gerando uma estrutura precária e provisória. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, afirmaram-se diversas 

maneiras de estruturar a sociedade civil, sendo primeiramente realizada a eleição 

direta para Presidente da República. Nesse período, no âmbito educacional, houve 

um embate entre os ideias acadêmicos em conflito com a teoria do capital humano. 



21 

 

Resgatou-se o pensamento freiriano, incluindo a questão da alfabetização dos 

adultos sendo um direito à educação básica. 

 Fomentou-se, a defesa da escola pública popular, fugindo do modelo de 

educação bancária, mostrando que ter uma escola pública não seria o suficiente, 

fazia-se necessário democratizar o ambiente escolar e o processo pedagógico, 

inserindo também, a cultura popular ao currículo, esse pensamento está ligado a 

ideia de ligação entre a educação e a transformação da sociedade. Em contrapartida, 

sob a perspectiva marxista, surgiram outras teorias contra a relação entre a 

educação e o trabalho que eram a base de ações para com a educação da classe 

trabalhadora. Tendo como destaque a pedagogia histórico-crítica e a educação 

politécnica que tinham como intuito a formação de um indivíduo crítico, tendo, 

portanto, o trabalho como centro do processo educativo. 

A Constituição Federal de 1988, diferentemente das anteriores, abordou uma 

nova perspectiva em relação à educação, concedendo-lhe o papel de aparelho 

habilitador para o mercado de trabalho e para a ação cidadã, desvencilhando da 

ótica de ser um direito individual e socialização.  Logo, a Constituição estabeleceu 

que a educação pública deveria ser oferecida de forma gratuita, de qualidade, com 

condições de acesso e permanência, além de ascender a EJA ao mesmo nível da 

educação oferecida a crianças e adolescentes, havendo também, a obrigatoriedade 

de sua oferta independente da idade do estudante. Conforme Maria Margarida 

Machado (2016): 

 
Portanto, mesmo reconhecendo os avanços na área da educação em geral, 
se pensarmos o debate do texto aprovado da CF de 1988, é necessário 
perceber que muitas das tradições enraizadas no pensamento brasileiro 
sobre a quem se destina a educação e como ela deve ser praticada 
contradizem com a defesa central desta constituição, que é a Educação 
como Direito de Todos. Isto é muito evidente para quem acompanha a luta 
histórica do direito a educação para jovens e adultos trabalhadores no 
Brasil. Nesse sentido, há um passado que não passou, que é o do 
preconceito com pobres, negras e negros, população que vive no campo ou 
nas periferias das cidades, que são a maioria daqueles que ainda não 
concluíram a educação básica, mesmo já tendo passados mais de duas 
décadas da aprovação da CF de 1988. (MACHADO, 2016. P. 434) 
 

Ao observar a linha temporal desta modalidade de ensino, é possível notar 

que a sua trajetória é marcada por promessas governamentais que limitavam-se a 

cumprir com exigências nacionais ou internacionais, apoiadas então, mais no 

discursos do que em ações, ocasionando um grande desmonte, corte de recursos e 
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redução na sua posição hierárquica. Outra questão presente em seu percurso é a 

falta de entendimento dos recursos e meios necessários para atingir seus objetivos. 

Legalmente, com a Emenda Constitucional nº 14/1996, a Educação de Jovens 

e Adultos foi desqualificada, onde através de uma modificação do inciso I do artigo 

208 da Constituição, abriram-se brechas para o Estado, dissolver seus deveres, não 

sendo obrigatório ofertar para essa parcela da população. 

A Emenda Constitucional nº 14, foi outra adversidade no caminho da EJA, pois 

legitimou a sua irrelevância em relação às políticas públicas voltadas para o ensino 

fundamental. De acordo com Jaqueline Ventura (2011): 

 
Com isso, a Emenda Constitucional nº14 deu outro tiro certeiro na EJA, 
permitindo a exclusão dos seus alunos da contagem do censo geral das 
matrículas que poderiam fazer jus aos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
(Fundef), Lei nº9.424/1996. A alegação, nesse caso, foi a falta de dados 
estatísticos no MEC/INEP sobre as matrículas nessa modalidade. Em outras 
palavras, esta emenda oficializou o lugar secundário da EJA no interior das 
políticas educacionais do ensino fundamental. (VENTURA, 2011, P. 78) 
 

Já com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 – LDB nº 

9.394/96, a educação voltada para os jovens e adultos trabalhadores, ganhou mais 

destaques, validando o direito à escola, ganhando um capítulo inteiro para suas 

questões, porém em outro quesito retrocedeu ao tratar a EJA como “supletivo”. 

Conforme Maria Margarida Machado (2016): 

 
No que se refere à LDB, a EJA ficou basicamente reduzida a cursos e 
exames supletivos, inclusive com a redução da idade para a prestação dos 
exames, o que caracteriza um incentivo aos jovens ao abandono às classes 
regulares de ensino. O substitutivo de Darcy Ribeiro, representou um golpe 
em todo o processo democrático de discussão do projeto que fora aprovado 
pela Câmara dos Deputados em 1993. (MACHADO, 2016, P.5) 
 

É possível identificar as diversas fases desta modalidade ao observar o 

cenário político-econômico em que o país está inserido. Com a LDB de 1996, 

destinou-se, também, um espaço para a educação profissional, onde dá 

possibilidade de se aprimorar competências para a vida no mercado de trabalho, 

produzindo para o capital e seguindo assim uma nova ordem da economia mundial. 

Com o governo do Fernando Henrique Cardoso (FHC), a Educação de Jovens 

e Adultos é colocada como um mero curso de educação profissional para os jovens e 

adultos trabalhadores com pouca escolarização. A responsabilidade do Estado foi 

diminuindo, pois passou a ser ofertada por instituições da sociedade civil, fazendo 
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com que tal modalidade educacional (profissionalizante) passasse a ser gerida e 

financiada pelo Ministério do Trabalho. Fragmentou-se as ações e repartiu-se as 

tarefas entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). Segundo Maria Clara Di Pierro (2011):  

 
A multiplicação de provedores e o estabelecimento de parcerias na 
promoção da educação básica de jovens e adultos tornaram-se fenômenos 
extensos e difusos, fazendo com que por vezes sejam percebidos como 
processos “naturais”. Nossa hipótese, entretanto, é a de que a 
disseminação de provedores e de práticas de parceria nada tem de 
“natural”, mas resulta da redefinição do papel do Estado no financiamento e 
provisão de serviços sociais básicos, que deixou abertas lacunas, 
progressivamente ocupadas por agentes sociais diversos. (DI PIERRO, 
2011. P. 327) 
 

A partir da promulgação do Decreto nº 2.208/97, fortaleceu-se o movimento de 

divisão das responsabilidades relacionadas a EJA, que nada de natural possuíam, 

entre o MEC e MTE. O Ministério da Educação, seguindo a ótica do mundo 

capitalista, globalizado e competitivo, buscou investir com intensidade na valorização 

e universalização do ensino fundamental (atendendo alunos com a relação 

idade/série dentro do planejado), passando a responsabilidade da EJA para o setor 

privado, em formas de parceiras. 

As ações governamentais foram divididas entre o Ministério da Educação, 

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Agrário e por fim à 

Casa Civil da Presidência da República/ Conselho da Comunidade Solidária. Já as 

ações do meio privado, da sociedade civil, apresentaram uma diversidade maior, 

contando com ações do meio empresarial (Sistema S, Telecurso 2000 etc), do 

Movimento Sindical, sendo a EJA desenvolvida por diversas representações de 

trabalhadores como pelo Movimento dos Sem-Terra (MST). Além de outras 

instituições como as acadêmicas (universidades), ONGs, religiosas etc. Observa-se, 

portanto que todo o desmembramento que a essa modalidade sofre, ocorre por 

causa do governo que está desvinculando-se de suas funções, como a 

implementação de políticas efetivas de atendimento para a EJA. A partir de Maria 

Clara Di Pierro (2011), reflete-se que: 

 
Na reforma de ensino brasileira, a diretriz de privatização da educação não 
assumiu o formato de transferência direta de serviços públicos ao setor 
privado por que a Constituição de 1988 estabeleceu que o ensino público 
seria gratuito em todos os níveis (...) A privatização, entretanto, vem 
ocorrendo por um mecanismo indireto, que é a constituição do mercado de 
consumo de serviços educacionais privados. Esse mercado consumidor 
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vem se expandindo pela combinação de processos diversos, a começar 
pelo crescimento das exigências sociais por conhecimento e pela elevação 
dos requisitos de escolaridade para ingresso, permanência e progressão no 
mercado de trabalho. A omissão do Estado em alguns âmbitos e níveis do 
sistema educativo (como a educação infantil e superior ou o ensino de 
línguas e informática, por exemplo) deixa abertos espaços que são 
rapidamente preenchidos pela iniciativa privada, sempre que uma parcela 
da população possa arcar com seus custos. A deterioração e perda de 
prestígio do ensino público, por sua vez, tornam socialmente aceitável a 
aquisição privada desses serviços por aqueles que têm algum poder 
aquisitivo para fazê-lo. (...) Mais do que a privatização explícita dos 
serviços, o impacto da reforma educativa sobre as relações entre o setor 
público e o privado na educação de jovens e adultos incide sobre as 
práticas de parceria (DI PIERRO, 2011. P. 326) 
 
Isto se torna cada vez mais evidente, à medida em que o discurso neoliberal 
vem reservando a esta modalidade de atendimento escolar objetivos 
bastante definidos, que são os de qualificar e requalificar mão-de-obra para 
atender às exigências do mercado capitalista. (MACHADO, 2016, p.10) 
 

Nesse cenário, são desenvolvidas inúmeras ações educacionais para a EJA, 

com diferentes níveis de repercussão no ambiente escolar nacional, durante o 

governo do Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). 

Apesar da importância das medidas educacionais tomadas por esse governo, 

elas não se instituíram como políticas de Estado, reverberando a situação em que a 

modalidade se encontrava na década anterior. 

Por outro lado, o governo de Lula inseriu a Educação de Jovens e Adultos no 

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que significa a inclusão 

dessa modalidade no financiamento público da educação básica, além da 

possibilidade de inclusão em outros programas ou recursos que são garantidos 

nesse nível de educação. Outro ponto desenvolvido no governo de Lula foi a 

produção e aquisição de materiais didáticos para a EJA apoiado pelo governo 

federal. 

Observa-se que foi uma política que deu mais ênfase para programas que 

estivessem relacionados ao crescimento do índice de escolaridade e/ou educação 

profissional. Entre os que mais se expressaram foram: o Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA), o Projovem Integrado e o Proeja. 

O Programa Brasil Alfabetizado foi criado em 2003, voltado para a 

alfabetização de jovens e adultos trabalhadores. Foi formulado através de 

convênios com o Ministério da Educação, credenciando projetos de instituições 

públicas e privadas/sociedade civil, tendo as mesmas condições de aquisição aos 

recursos. Porém em seu primeiro ano, foi direcionado majoritariamente para o 
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trabalho desenvolvido por ONGs. Sendo que, apenas com o Decreto nº 6.093/07, 

que os recursos foram distribuídos, prioritariamente, para o setor público além de 

que os alfabetizadores seriam, predominantemente, da rede pública, como também, 

deveria exigir das secretarias de Educação municipais e estaduais, que 

desenvolvessem um plano Plurianual de Alfabetização com o intuito de demonstrar 

a adesão ou renovação do programa. Por fim o programa não conseguiu ultrapassar 

uma de suas maiores barreiras iniciais que seria a estrutura de sua campanha que o 

desassocia da educação básica. O programa apresentou resultados irrelevantes em 

relação à redução da taxa de analfabetismo, assim como, um nível insuficiente de 

aprendizagem dos egressos. 

Outro programa do governo de Lula que obteve mais significância foi o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualidade e Ação 

Comunitária (Projovem). Criado em 2005, tinha como intuito a conclusão e 

certificação do ensino fundamental. Em uma de suas metas principais, constava a 

inclusão social de jovens (com idade até 24 anos) através da elevação da 

escolaridade, da profissionalização básica e de ações comunitária que se constituía 

por meio de ações sociais que os alunos fariam em suas comunidades. Possuía seu 

próprio material pedagógico, além de um auxílio financeiro para o aluno. O projeto 

ocorria no período de 18 meses, caracterizando-o como emergencial. 

O Decreto nº 6.629/08 agrupou diversos projetos que eram organizados por 

diversos órgãos federais voltados para a juventude, incluindo o Projovem que foi 

reformulado, sendo então, renomeado de Projovem Integrado. O programa passou 

a coordenar quatro segmentos de desenvolvimento, ligados a diferentes secretarias: 

O Projovem Urbano (remodelação do Projovem original); Projovem Adolescente – 

Serviço Socioeducativo da Juventude); por último o Projovem Rural (remodelação 

do programa Saberes da Terra). 

Com o Projovem e toda sua remodelação, não se conseguiu superar as 

barreiras enfrentadas pela Educação de Jovens e Adultos nos anos anteriores. 

Seguiu-se com o afastamento dessa modalidade com o sistema educacional, sendo 

caracterizado como uma medida emergencial, voltada para o mercado do capital, do 

ambiente de trabalho, florescendo o individualismo e não para a formação social 

nesses sujeitos, por fim, mais um programa concentrado na certificação e na 

elevação dos índices da educação. 
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Por fim, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), criado 

em 2005, sendo esse mais um programa com o intuito de elevação de índices da 

escolaridade e da associação da profissionalização com a educação. Agia nos 

níveis do ensino fundamental e médio, sendo o último ofertado pelas instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Devido o Decreto nº 

5.840/06, toda a educação básica é englobada nesse programa, além de abrir a 

atuação para os sistemas de ensino municipais, estaduais e Sistema S. 

O Proeja, também apresenta fatores positivos como o caso de desenvolver a 

formação continuada dos professores de maneira específica para a atuação neste 

programa (cursos de extensão, pós-graduação lato sensu, além de financiamentos 

para pesquisas – com temática sobre a educação profissional sendo incorporada na 

EJA). Porém, no processo de implementação deste programa, houve um alto índice 

de evasão, falta de debates no sistema público sobre o currículo integrado, além de 

que a maioria dos cursos oferecidos são considerados simples devido a baixa 

necessidade de aparatos materiais e humanos para a sua aplicação. 

Entende-se que todos esses programas reiteram a ideia de inferioridade que 

a EJA sofre em relação às demais modalidades de ensino, como também 

fracassaram em incentivar os alunos para voltar a estudar. É possível observar um 

declínio no quantitativo de matrículas para a EJA, contudo, sabe-se que esse 

cenário não está relacionado somente ao governo Federal, apresenta-se nas 

secretarias de educação uma desvantagem dessa modalidade quando comparada 

com as outras. 

A educação voltada para os jovens trabalhadores segue ocupando um lugar 

marginal nas políticas públicas, ainda encontra com os mesmos empecilhos de anos 

atrás, tais como: a alfabetização afastada da educação básica, a manutenção da 

ideia do ensino como supletivo e/ou regular noturno, além da improvisação de 

materiais e recursos humanos na escola, segue atrelada à certificação vazia de 

sentidos qualitativos para a vida da classe trabalhadora, além de desenvolver ideias 

individualistas e competitivas pertencentes ao capital, sendo tais ocorrências 

independentes dos ideais políticos do Estado em vigência. 

A EJA, de acordo com Maria Clara Di Pierro (2011), combatendo a pobreza, 

já que as políticas públicas deixam a desejar, formando o quadro de desigualdades 
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no acesso a educação básica. Portanto, segue na tentativa de superar a dualidade 

estrutural da educação brasileira, assim como, a característica compensatória e 

assistencialista atribuída a essa modalidade.  
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Capítulo 2 

A Formação docente para a EJA 

 

2.1 Formação de Professores 

 

Compreende-se que, a partir de todas as reflexões acerca da educação 

brasileira pós década de 90, é possível notar que a formação dos professores é um 

dos eixos que está sob o grande guarda-chuva que envolvem as questões desse 

tema. Pois, quando fala-se a respeito da desse período histórico, nota-se que com o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, é desenvolvido um perfil de educação 

básica, voltado para o mercado de trabalho, onde através de políticas públicas 

influenciadas pela lógica empresarial, legitima o pensamento pedagógico de 

mercado, voltado para o crescimento econômico do país, fundamentado nas 

organizações e agências internacionais e regionais. Constrói-se, portanto, uma 

educação pautada em padrões elitistas, excludentes, individualistas, dualistas, 

fragmentados, instrumentalista, formando assim novas relações entre o ensino 

público e o privado e, consequentemente, entre o ensinar e aprender, acarretando no 

desmanche dos direitos sociais. 

Sendo assim, no mandato do FHC, nota-se a grande interferência do setor 

privado e a presença do Estado mínimo nas implicações diretas à educação – 

material didático, formação de professores, estruturas, etc. –, apresentando um 

abandono crescente dos direitos sociais, por parte do governo. Logo, o setor privado 

passou a ocupar as instâncias estatais, incorporando suas lógicas mercantis, para 

torná-las mais eficientes, produtivas, sendo desenvolvido nas escolas com a ideia de 

parceria entre o público e o privado. Estabelecendo, assim, os fundamentos de ações 

do projeto neoliberal de terceira via, voltada para a formação para o mercado de 

trabalho de maneira alienada e não para as necessidades da população, portanto 

refletindo diretamente na maneira como a formação inicial e continuada do professor 

acontecerá no decorrer do processo. De acordo com LOMBARDI (2017): 

 
Desde que surgiu a propriedade privada dos meios de produção, também 
surgiu a divisão do conhecimento. Contudo, é a partir da modernidade, com 
o advento do positivismo, que o conhecimento e as ciências, por um lado, e 
o trabalho na indústria, por outro, fragmentaram-se ainda mais. Deste modo, 
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a organização do conhecimento e, consequentemente, a formação também 
expressam essa fragmentação. (LOMBARDI, 2017, P. 153) 
 

Preconiza-se, por parte do governo, a necessidade e importância da 

formulação dos currículos e dos projetos políticos pedagógicos, pelas escolas de 

acordo com o contexto em que estão inseridas, entretanto, essas instituições 

também são obrigadas a cumprir os PCNs que não estão de acordo como todas as 

realidades encontradas. Sendo necessário, que os alunos realizem exames 

nacionais que acabam, também, por atropelar a autonomia que está presente nos 

espaços escolares. A preocupação final apresenta-se como resultados dos 

indicadores de desempenho (quase sempre quantitativos).  

A formação dos professores é transpassada por todas essas barreiras 

encontradas no âmbito educacional além de apresentar, na sua historicidade, outras 

dificuldades a serem ultrapassadas. Nota-se que o caminho trilhado pela formação 

de professores no Brasil sempre esteve entrelaçada com a trajetória dos cursos de 

licenciatura, questões políticas, históricas e econômicas. 

Observa-se que, nas últimas décadas, ocorre um dos grandes marcos 

regulatório no percurso da formação de professores no Brasil, que está presente na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, pois, seguindo a 

onda mundial, estabeleceu que todos os professores - independentemente do nível 

educacional que pertençam - sejam formados em curso superior. Apresenta para os 

cursos de licenciatura, objetivos e orientações para a sua composição e 

desenvolvimento, desfazendo assim, das práticas iniciadas na docência por volta de 

1934, que compunha o modelo apelidado de “3+1” – que consistia em três anos de 

formação específica da devida área de conhecimento e mais um ano de matérias 

pedagógicas. Esta visão existe de forma persistente, nos meios de formação de 

professores, apresentando que para o docente lecionar, basta-lhe o conhecimento de 

seus conteúdos específicos da sua ciência. Necessita-se, portanto, de que os 

professores que formarão esses educadores baseassem as suas práticas no 

entendimento de que a formação não se esgota no aprendizado ou imposição de 

conteúdos, mas na prática educativa. 

A LDB/1996, em sua promulgação, também passou a considerar a educação a 

distância (EaD), em todos os níveis de ensino, como uma modalidade de educação 

formal, o que possibilitou o crescimento e cumpriu a exigência da formação dos 

professores.  
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A exigência de ter o superior completo, também se dá, devido o fato de que no 

Brasil em 2009, segundo Scheibe (2010), apenas 68,4% do total de professores da 

educação básica possuíam o ensino superior completo. Entre esse quantitativo, 

ainda existiam os 10% de professores que não possuíam curso de licenciatura, além 

de haver um número expressivo de professores que eram graduados em uma 

determinada licenciatura, porém não atuavam na área em que se formaram. 

Segundo a autora, essa proporção tende a crescer conforme se passa para o ensino 

fundamental II até chegar ao ensino médio, pois os professores são especialistas das 

áreas lecionadas, agravando a situação quando os relaciona-se os número com a 

área das Ciências Exatas, pois a quantidade de profissionais formados nesses 

licenciaturas, acaba não sendo o suficiente para atender toda a demanda do país. 

Porém, mesmo que com essas medidas, tenha crescido o número de 

certificação nas licenciaturas em todo o país, não significa que seja sinônimo de 

melhoria da qualidade da educação básica. Inclusive, há problemas na base 

educacional brasileira que resultam do processo de expansão dos cursos e da 

qualidade com que são oferecidos. 

Observou-se que no início do século XXI, os cursos de licenciatura eram 

oferecidos na modalidade presencial e se concentravam em maior número no setor 

privado do que em relação ao público, sendo uma diferença pequena.  Em 2011, 

essa diferença quase não sofreu alterações entre os setores privados e públicos, 

mas apresentou um grande salto da modalidade à distância, que passou de 0,6% 

para 31,6%, segundo Barreto (2015), além de apresentar que dos alunos do curso de 

pedagogia à distância, 87,8% encontram-se em instituições privadas.  

O curso de pedagogia passa a sofrer com essas iniciativas da formação 

docente mais do que os outros cursos de licenciatura, já que sua expansão de 

matrículas encontra-se em grande número nas instituições da iniciativa privada e 

pela modalidade à distância o que pode gerar preocupações devido o fato de 

transformar a educação em um ramo de grandes empresas que seguem os 

interesses do mercado, seguindo os ideais neoliberalistas. Essa expansão no setor 

privado não foi acompanhada, tendo como chave do processo o entendimento da 

necessidade de pesquisa, questão característica do ensino superior, ou mesmo as 

práticas de ensino. Já sobre o caso da modalidade à distância do curso, entende-se 

que houve uma grande improvisação do projeto pedagógico e de itens como o caso 
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do apoio e acompanhamento dos estudantes.  Scheibe (2010) apresenta que por 

volta dos anos 2009: 

 
o MEC instituiu, por meio do Decreto n. 6.755, de janeiro de 2009, a Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 
Este documento, além de manter a responsabilidade da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo fomento a 
programas de formação inicial e continuada no país, estabeleceu a criação 
dos Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação. 
Na esteira desta política foi constituído, igualmente, o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) (Brasil/MEC, 
2009), com o objetivo de estabelecer ações e metas para a qualificação dos 
600 mil professores brasileiros que ainda não possuem a formação 
considerada adequada ao trabalho que exercem. (SCHEIBE, 2010, P. 986) 
 

Compreende-se, portanto, o PARFOR como uma união de práticas 

governamentais que junto com as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e as 

secretarias de educação (estados e municípios), que forneceriam cursos de nível 

superior (formação inicial e continuada) para os professores que estiverem na ativa. 

Contudo, de acordo com a autora esse procedimento de união entre os entes 

federados, não apresenta ajustado e regulamentado. Ocasionando em dois 

extremos, sendo a descentralização de certas responsabilidades e a centralização 

intensa de outras.    

De acordo com Scheibe (2010), seria possível encontrar no Plano Nacional de 

Educação (PNE) uma oportunidade que potencialize as ações do PARFOR em 

relação a formação inicial e continuada dos docentes das redes de ensino público. 

Abordando assuntos como as dimensões do trabalho docente, mecanismos políticos 

substanciais e que quebre com a ideia de fragmentação da formação, além de 

melhoria nas condições de trabalho, plano de carreira, remuneração e etc.  

Segundo Barretto (2015), o MEC apresenta outras possibilidades para assistir 

todas as necessidades apresentadas para a formação de educadores, tais como a 

equiparação dos diplomas e certificados dos cursos à distância aos presenciais, 

sendo assim: 

 
Com vistas a atender à grande demanda estimada pela Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, órgão do Ministério da 
Educação (CAPES/MEC) de formação docente das redes públicas em nível 
superior, o Ministério da Educação cria, em 2006, a Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) (Brasil, 2006; lei n. 5.800). Como o modelo tradicional de 
funcionamento do ensino superior não permitia assumir o desafio, a UAB 
possibilita a cooperação entre IES públicas, governo federal e redes de 
estados e municípios na oferta do ensino a distância, com injeção de 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)” 
(BARRETTO, 2015, P.685) 
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O MEC, em 2007, também constituiu o Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI), que tinha como finalidade a 

garantia de acesso e permanência dos alunos nos cursos de graduação e em todos 

os níveis e modalidades educacionais, fortalecendo a ideia de democratização do 

ensino superior público. Sendo assim, o objetivo era que com as atividades na UAB, 

aumentassem as possibilidades de acesso à educação pública, levando-a assim, 

para locais mais afastados dos grandes centros urbanos que as instituições se 

encontram. Favoreceu-se, então, a ampliação dos cursos de licenciaturas. Ressalta-

se que de acordo com a CAPES, a ideia de formação docente deveria ocorrer, de 

preferência, na modalidade presencial e articulada com novas tecnologias. Já a 

modalidade à distância, seria destinada à formação continuada. 

Notou-se que com essas propostas, o MEC ao comprometer-se com a 

formação de professores, viabilizou o acesso dos docentes as IES, que só chegaram 

a essa formação superior porque já incorporavam-se no ambiente educacional, esse 

fato se dá devido a falta de possibilidades que tiveram no começo de suas práticas 

docentes.  

Contudo, deve-se refletir acerca do processo de formação oferecido a esses 

docentes. Pois mesmo possuindo bons resultados em relação ao acesso dos sujeitos 

de camadas mais pobres da sociedade ao ensino superior, são esses os educadores 

que costumam ter maior dificuldade no acesso aos bens sociais e culturais, e para 

esse que são destinadas uma formação mais frágil, tanto no setor público quanto no 

privado. Dessa forma, na educação dos alunos da camada popular da sociedade, 

acaba por reproduzir as circunstâncias limitadas. De acordo com Barreto (2015): 

 
As que dizem respeito ao sistema UAB/PARFOR têm sido reiteradamente 
apontadas: insuficiente discussão do projeto pedagógico dos cursos, que 
tende a reproduzir os de formação presencial, e por vezes resvala para um 
pragmatismo reducionista que desdenha a fundamentação das questões 
mais amplas envolvidas no processo educativo; parcelarização do trabalho 
docente, com sobrecarga do tutor; questões de formação, atuação e 
profissionalização do tutor, relacionadas à precariedade das formas de 
contratação; dificuldade de integração dos cursos no âmbito das IES, com 
tendência à criação de estruturas paralelas; dupla valoração do trabalho dos 
professores das universidades, sendo mais bem avaliados os que se 
dedicam à pesquisa do que os dedicados à formação docente. (BARRETO, 
2015, P.689) 
 

Descontextualização entre o curso e a realidade do contexto escolar, 

centralização de um modelo e mesmo sendo custeadas pelo governo federal, há a 
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necessidade de colaboração com as secretarias de educação dos municípios e 

estados, liberando os estudantes-professores para os cursos de formação, assim 

como do espaço e infraestrutura. Portanto, é válido lembrar que com a emenda 

constitucional n. 59/2009, houve uma mudança no período de duração do ensino 

fundamental, tornando obrigatório o estudante frequentar a escola dos 4 aos 17 

anos. A LDB/1996 exigiu a formação no ensino superior completa, logo, além da 

expansão obrigatória da escolaridade básica, ocorreram mudanças no perfil 

socioeconômico dos professores que lecionam nas escolas. Anteriormente, a classe 

era ocupada por sujeitos oriundos da classe média da sociedade, porém atualmente, 

grande parte advém de classes populares, sendo em muitos casos, o primeiro que 

cursa o ensino médio ou superior em sua família. Logo, é possível salientar que 

quanto mais baixo o nível escolar (série/ ano), maior é a centralização numérica de 

mulheres, sendo elas negras e as mais pobres.   

Essa exigência interfere diretamente nos cursos normais, de nível médio, que 

formavam para atuação na docência dos anos iniciais de escolarização. Já os 

professores do ensino fundamental II e médio, não são tão afetados, pois no seu 

meio quase não há profissionais com o ensino superior incompleto. E de acordo com 

Barretto (2015), o lócus de formação docente, após 10 anos da LDB/1996, se tornou 

o ensino superior. Nos estudos dessa autora, constata-se que a docência nos anos 

iniciais é composta majoritariamente por mulheres – presentes nos cursos de 

magistério ou superior em pedagogia – e para elas que são submetidos os cursos a 

distância das IES privadas.  

Todavia, mesmo com a promulgação da LDB/1996, há uma brecha na lei que 

permite a continuação do curso normal. Isso ocorreu devido vários fatores e entre 

eles, a pressão dos governos municipais e estaduais que alegaram não ter condições 

de arcar com o piso salarial dos professores graduados. Elegendo, portanto, o piso 

salarial com base a partir dos benefícios dos profissionais de magistério de nível 

médio. Segundo Scheibe (2010), é possível notar que: 

 
Falta, todavia, para dar consequência às medidas já tomadas, avançar na 
questão do regime de colaboração entre os entes federados. (...) Os entes 
federados não estão, contudo, suficientemente articulados na execução das 
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento de tais objetivos, 
necessários para a valorização docente, por meio de uma formação mais 
articulada e planejada dos quadros para o magistério. (SCHEIBE, 2010, P. 
986 e 987) 
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Já em relação aos problemas encontrados no cotidiano dos cursos superiores, 

é possível notar a discrepância entre a quantidade de alunos que ingressão nas 

licenciaturas e os seus concluintes, além de que nem todos que concluem seguem a 

docência como carreira. Fica visível, portanto, que a profissão passa por problemas, 

entre eles ser vista com prestígio, já que no mercado de trabalho encontram-se 

possibilidades mais interessantes.  

Repara-se que os cursos vêm cooperando com maestria em relação à 

produção de estudos sobre os movimentos que ocorrem no âmbito educacional, 

sejam sociais, históricos, políticos e afins. Auxilia, também, na reestruturação do 

discurso e da reflexão pedagógica, difundindo-a aos educadores. Porém, 

compreende-se que ainda falta um foco mais claro em a prática docente. 

Outro ponto importante que tem se desenvolvido é a universalização dos IES, 

apresentando como espaço acessível, principalmente para as escolas, estreitando 

assim essa relação. Que ocorre em grande parte, devido à reformulação do perfil dos 

estágios. Entretanto, somente é acentuado nos Estágios Supervisionados de 

Docência. 

Todavia, é através de ações como o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica (PIBID), um projeto da CAPES/MEC em que é possível 

desenvolver possibilidades de uma vivência mais rica no processo de formação do 

educador. Consiste em ser um programa de bolsas para alunos dos cursos de 

licenciaturas, que a partir de programas como a iniciação a docência (oferecido pelas 

universidades em parceria com as escolas públicas), tem como finalidade o 

aprimoramento e reconhecimento da formação de professores na educação básica. 

Logo, os estudantes das IES, terão acesso ao cotidiano e contexto em que a escola 

está imersa, podendo então, desenvolver intervenções didático-pedagógicas, sendo 

orientados por um professor de seu curso e um professor da escola de educação 

básica (preceptor). Entretanto, a oportunidade de participar de um projeto como o 

PIBID é restrita, isto é, não é possível ofertar esse tipo de possibilidade de formação 

inicial para todos os alunos das licenciaturas. Observa-se que os currículos das 

instituições privadas de ensino superior têm o como costume a habilitação para a 

sala de aula, já o das instituições públicas, possui ênfase para a compreensão da 

função social da escola, sobre a práxis, o professor-pesquisador, contexto da 

comunidade escolar, reconhecendo a realidade do aluno.  
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Todavia, se faz necessário compreender que de modo geral as políticas 

públicas voltadas para a formação de professores ainda possuem características 

retrógradas. Continuam, precisamente, sendo oferecidas formações duvidosas para 

os educadores que possuem maior dificuldade de ter acesso a bens sociais e 

culturais - sendo ofertadas tanto pelo setor privado quanto pelo público. E essa 

educação, no processo em cadeia, desembarca nas escolas que atendem as 

crianças da camada mais baixa da sociedade. Conforme Scheibe (2010): 

 
Para que, efetivamente, contribua para a formação e a valorização 
profissional, o processo avaliativo requer um caráter participativo, 
fundamentado em princípios éticos, democráticos, autônomos e coletivos. É 
relevante, portanto, a implantação de um sistema de avaliação institucional 
que tenha como perspectiva também subsidiar as ações de formação 
continuada, com vistas à melhoria do desempenho funcional e à progressão 
na carreira e que não se constitua, particularmente, em instrumento de 
punição dos profissionais da educação. Nesse sentido, cabe incentivar 
processos avaliativos na linha de uma avaliação processual e diagnóstica, 
utilizada como instrumento para identificação das necessidades do sistema 
educacional, superando desigualdades nas condições de trabalho e 
aprendizagem. (SCHEIBE, 2010, P. 994 e 995) 
 

Por essa razão, seria interessante a composição de uma comissão de nível 

nacional que se responsabilizasse pela formação dos profissionais da educação, 

acarretando assim, no acompanhamento do momento de criação dos cursos 

superiores, passando pelo seu credenciamento, até chegar a sua autorização final, 

dando continuidade com o acompanhamento através de avaliações frequentes. 

Necessitando, também de ações como debates acerca dessas avaliações de 

formação de professores, que ocorrerem em nível nacional, refletindo acerca de 

processos como a realização, fazendo com que assim, não acarrete em mais um 

processo de exclusão e controle dos estudantes e professores.  

Atualmente, temos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUNDEB), assumido pelo MEC e que partilha das mesmas ações financeiras 

direcionadas para a educação básica como o seu antecessor, o FUNDEF (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação), sendo o programa que criou situações 

que puderam se desenvolver transações entre as secretarias de educação e as IES, 

assim como deu estrutura para a formação de bases que impulsionassem políticas 

de grande alcance de formação continuada de professores (municipais e estaduais), 

sendo compreendida como direito e requisito vital para a prática da docência, já a 

formação inicial de caráter emergencial só foi assumida pelo MEC após o FUNDEB. 

Esse fundo se tornou a maneira primordial para organização dos recursos destinados 
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à docência estadual e municipal, reservando 60% para a remuneração dos 

educadores. 

A formação continuada deixou de ser uma realização dependente dos próprios 

professores e passou a ser responsabilidade do poder público de ofertá-la em 

grandes proporções. Porém, iniciou-se o processo de parcerias, tornando então, a 

formação continuada um negócio, um empreendimento, afetando negativamente os 

recursos destinados à educação básica. Resulta-se, então, um processo de acúmulo 

de certificados e de pequenas promoções nas carreiras docentes (estaduais e 

municipais). 

Entretanto, observa-se que atualmente os professores estão sofrendo pressão 

a respeito da incessante busca por melhores desempenhos que os alunos podem 

alcançar nos exames de nível nacional. Com isso, alguns níveis governamentais vêm 

criando meios, com o intuito de ampliar o domínio do exercício profissional, por meio 

de exames de certificação de competência, ligados à incorporação de incentivos 

financeiros, crescendo assim, a individualidade, competitividade e fragmentação 

entre os educadores, além de uma formação, tanto do aluno quanto do professor, 

voltada para suprir as necessidades de uma sociedade capitalista, dualista, voltada 

para o mercado. De acordo com Lombardi (2017):  

 
E, para coroar tudo isso, para resolver o que entendem como sendo os 
problemas da educação dita pós-moderna e neoliberal, apresentam como 
saída a pedagogia das competências, isto é, querem um professor à moda 
tecnicista, que tenha habilidade, seja competente, que saiba fazer, noutras 
palavras, que dê resultados, que produzam indivíduos dóceis, passivos, 
subservientes e úteis, adequados ao mercado. (LOMBARDI, 2017, P.148) 
 

Logo, os professores e sua formação passaram a ser alvo da perspectiva 

neoliberal, onde argumenta sobre a falta de preparo, de competência e a má 

formação, entre outros. Delega-se, deste modo, ao docente a responsabilidade 

solucionar, quase que todas as questões sócio-educacionais e entre elas a ideia de 

seus alunos gerarem bons resultados nos exames nacionais e internacionais. Ainda, 

conforme Lombardi (2017) apresenta: 

 
Se exige, por exemplo, que seja uma espécie de pai/mãe, de psicólogo, que 
seja responsável pelo desenvolvimento social, que controle o vale disso, o 
vale daquilo, daquilo outro, que solucione o problema da miséria social, que 
resolva as políticas de assistência, que preste assistência à saúde dos 
alunos, que faça promoção disso e daquilo, que comemore o dia disso e 
daquilo, e até mesmo, que ensine um pouco. Além do mais, subtraem-lhes 
os recursos, os instrumentos, os meios e as condições para realizar um 
trabalho minimamente satisfatório. E, como não consegue dar conta e nem 
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pode fazer tudo o que lhes é cobrado, como não consegue resolver todas 
as responsabilidades que lhes atribuídas, que não são poucas, então, 
conclui-se que é ele o responsável pela má educação, pela aprendizagem 
deficiente ou falta dela. E desaba o mundo na sua cabeça. (LOMBARDI, 
2017, P.149) 
 

Adere-se, a um esquema global de sociedade, e consequentemente, um 

modelo de educação estrangeiro, que é distante das realidades encontradas nas 

escolas públicas brasileiras, negando a possibilidade de desenvolver uma identidade 

e um próprio modelo, afirmando assim o domínio que o capital e a cultura estrangeira 

têm no país. Segundo Lombardi (2017) “Noutras palavras, pode-se dizer que a 

fragmentação do conhecimento e o tipo de formação do educador, grosso modo, não 

são fruto da vontade ou mesmo da má vontade dos docentes, estudantes e 

pesquisadores, mas sim da própria lógica de funcionamento do sistema vigente. 

(LOMBARDI, 2017, p. 154)" 

Logo, há a necessidade de compreender o âmbito educacional como um 

espaço de disputa de poder, sendo então a organização dos conhecimentos, dos 

espaços, a formação dos professores, entre outros, não podem ser tratados com 

neutralidade. Nesse caso, o que se tem atualmente, é o reflexo das manifestações 

da sociedade capitalista e o seu grau de desenvolvimento, que acarretaram nesse 

processo de fragmentação e mercantilização do saber. Entretanto, a educação 

continua sendo para a vida, mas na sociedade de hoje, encaixa-se na vida capitalista 

neoliberal de terceira via. E a formação precária também corresponde a esse modo 

de vida e de produção. 

Compreende-se, portanto que, se faz necessário desenvolver ações políticas 

consistentes, coerentes e contínuas, tanto na formação inicial de professores quanto 

na continuada, elevando as condições de trabalho, plano de carreira e remuneração, 

bem como, o desenvolvendo de operações em conjunto entre os entes federados, as 

diferentes instâncias de formação de professores (inicial e continuada), como 

também, a oferta equivalente de cursos superiores no interior.  

Compreende-se que há muito que superar e refletir acerca da formação 

docente seja ela inicial ou continuada. O uso de tecnologias da informação deve ser 

compreendido como parte do processo, a partir de reflexões de seu uso, 

flexibilizando, em alguns casos, o acesso a educação. Já no caso específico da 

formação continuada, que é constituída de cursos aligeirados, sem conexão com o 

cotidiano e o projeto político-pedagógico da escola e fragmentada, deve-se então, 
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superar os modelos tradicionais existentes – palestras, seminários e etc. -, não sendo 

capaz o suficiente de mudar a realidade das práticas docentes. Apresentando, mais 

uma vez, a necessidade de trabalho em conjunto das instituições formadoras de 

professores e das escolas.  

Percebe-se que além da formação contínua próxima ao cotidiano e PPP da 

escola, há a avaliação como forma de acompanhar e objetificar a qualidade social da 

educação. Sendo viável o uso da autoavaliação institucional, entre todos os níveis 

educacionais, com a intenção de discernir as lacunas apresentadas na formação 

inicial, sendo possível, repará-las através da formação continuada. De acordo com 

Scheibe (2010): 

 
Para que, efetivamente, contribua para a formação e a valorização 
profissional, o processo avaliativo requer um caráter participativo, 
fundamentado em princípios éticos, democráticos, autônomos e coletivos. É 
relevante, portanto, a implantação de um sistema de avaliação institucional 
que tenha como perspectiva também subsidiar as ações de formação 
continuada, com vistas à melhoria do desempenho funcional e à progressão 
na carreira e que não se constitua, particularmente, em instrumento de 
punição dos profissionais da educação. Nesse sentido, cabe incentivar 
processos avaliativos na linha de uma avaliação processual e diagnóstica, 
utilizada como instrumento para identificação das necessidades do sistema 
educacional, superando desigualdades nas condições de trabalho e 
aprendizagem. (SCHEIBE, 2010, P. 994 e 995) 

 

No caso do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (Parfor), que apresenta à possibilidade de dar continuidade a formação, tanto 

com a inicial como a continuada, além da colaboração entre as secretarias de 

Educação (estaduais e municipais) e as IES públicas que fornecem cursos gratuitos 

para professores que estão na ativa, mas não possuem a formação de acordo com o 

que prevê a lei. Essas iniciativas precisam de continuidade, já que ainda há muito 

que ajustar na proporção de formação e valorização docente. Isto posto, se torna 

função do novo PNE o demonstrar o caminho ser seguido para dar sequência às 

intervenções que ultrapasse e repare a desigualdade existente na formação docente 

e apresente novas propostas apoiadas nas definições criadas pelos coletivos de 

educadores. Além de garantir que a formação inicial (curso normalista ou graduação) 

seja ofertada presencialmente, Scheibe (2010) apresenta também que: 

 
Dentre outras prioridades vinculadas ainda ao trabalho docente e 
apresentadas à consideração para um novo PNE, podemos destacar: a 
necessária redução da carga horária do professor, sem perda salarial, para 
aqueles que participam de programas de formação inicial; criar dispositivos 
legais que garantam a aplicação da dedicação exclusiva dos docentes em 
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uma única instituição de ensino; estipular um número máximo de alunos por 
turma e por professor: (1) na educação infantil: de 0-2 anos, seis a oito 
crianças por professor; de 3 anos, até 15 crianças por professor; de 4-5 
anos, até 20 crianças por professor; (2) no ensino fundamental: nos anos 
iniciais, 25 alunos por professor; nos anos finais, 30 alunos por  
educacional, superando desigualdades nas condições de trabalho e 
aprendizagem. (SCHEIBE, 2010, P. 994 e 995) 
 

Por fim, se faz necessário refletir acerca da educação, apresentando que não 

há limites para que ela ocorra, podendo ser na família, na rua, no trânsito, o trabalho 

e etc, logo a educação não se restringe somente aos ensinamentos de um sujeito (o 

professor), mas de toda a sociedade. Afirma-se que a educação não é 

responsabilidade exclusiva do professor, pelo contrário, deveria ser vista como um 

compromisso e exigência social, sendo a sociedade a grande educadora, mas nem 

só dela se educa o indivíduo como também não ocorre somente com a participação 

da escola/docentes. 

Os professores precisam encontrar a sua identidade de classe como parte do 

processo de formação do educador, abrangendo e interligando as questões 

históricas, filosóficas e políticas apreendendo o lugar ocupado pelo homem no 

mundo e a maneira de modificar essa realidade. Compreendendo a formação 

docente para além de cópias, decorar conteúdos, voltada para as competências nem 

havendo a ideia de superioridade na qualificação e formação entre os docentes dos 

diferentes níveis educacionais.  

 

2.2 Formação Inicial e Continuada de Professores da EJA 

 

Para compreender a formação dos professores na Educação de Jovens e 

Adultos, primeiramente se faz necessário compreender a contextualização histórico-

político que se concentra certas questões educacionais, como a implementação de 

reformas durante o mandato de Collor e Fernando Henrique. A nova reforma da 

educação desenvolvida nesses governos apresenta a intenção de uma nova 

organização social e econômica, desencadeando em políticas baseadas na ideia de 

competências. Tais princípios educacionais advêm de interferências diretas de 

organismos internacionais como o Banco Mundial, com a ideia de Estado mínimo 

baseado em propostas neoliberais de terceira via. Na formação dos docentes – 

principalmente na continuada –, essas agências internacionais, enxergaram um 

mercado promissor para o desenvolvimento de parcerias entre o setor público e 
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privado, disseminando ideias de competição e individualismo, refém de avaliações e 

indicadores de competência – aplicados em nível nacional – que não condizem com 

a realidade das instituições de ensino, produzindo então conhecimento e habilidades 

essenciais para o mercado, de maneira que influenciassem positivamente nos seus 

interesses pelo alavancamento da economia brasileira.  

A EJA passou e passa por situações de invisibilidade, descaso, improviso, 

ocupando um lugar marginal em relação às outras etapas educacionais, onde 

políticas públicas descentralizadas e fragmentadas cederam à esfera privada e social 

suas obrigações enquanto Estado, incitando a mercantilização da educação pública. 

Logo, uma das maiores lutas dessa modalidade de educação é o seu 

reconhecimento enquanto parte dos direitos básicos daqueles que não tiveram 

acesso à educação ou condições de permanência que implica diretamente no 

processo de formação inicial ou continuada dos docentes que atuarão nessa área.  

Outra questão encontrada pela Educação de Jovens e Adultos é a função 

político-pedagógica de transcender as ideias de ensino supletivo, aligeirado, 

reducionista, compensatória, de caráter assistencialista, para a compreensão de uma 

modalidade de educação que possui especificidade, apresentando legalmente, que o 

professor da EJA não deve estar movido somente pelo voluntariado, não infantilize a 

EJA nas suas práticas metodológicas, reconfigurando a formação de seus docentes, 

para que reflitam sobre os alunos, quem eles são, quais as suas necessidades e as 

realidades da EJA. Segundo Machado (2008): 

 
Há, portanto, no imaginário da sociedade brasileira, vários conceitos que se 
cristalizaram (...) como, por exemplo, a ideia de que o aluno jovem e adulto 
que retorna à escola tem pressa e, por isso, precisa de “um curso rápido e 
fácil” para receber sua certificação, o que justificaria a oferta de cursos sem 
muita exigência no processo de avaliação. Outra concepção corrente é a de 
que os alunos não querem saber de nada, por isso não é necessário se 
preocupar com a qualidade do que vai ser ofertado; inclusive os mais jovens 
são os que em geral são tachados de indisciplinados e desinteressados. Há, 
ainda, aquela ideia de que todos os que passaram (...) - ou estão nos 
cursos noturnos - são sujeitos com “conhecimentos menores.” (MACHADO, 
2008, P.162) 
 

A Educação de Jovens e Adultos ainda sofre com a ideia de “recuperar o 

tempo perdido”, que apresenta-se como consequência das pressões aplicadas pelas 

exigências do mercado de trabalho. Entretanto como modalidade de educação 

básica, deve-se ser oferecida com qualidade, baseada na igualdade de direitos, 

permanência e acesso aos saberes já alcançado pela humanidade. Faz-se 
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necessário compreender, que o seu contexto histórico-político foi marcado por muitos 

embates em prol da educação como direito e deve-se entender legalmente o que as 

políticas públicas mudaram na EJA que vai da elaboração da Constituição de 1988 

até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Segundo Ventura e 

Carvalho (2013): 

 
Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação elaborou o Parecer 
CNE/CEB nº. 11/2000 que tratou das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação de Jovens e Adultos no âmbito da educação básica, definindo-
as na resolução nº. 01, de 2000. Embora haja o reconhecimento nos 
dispositivos legais e normativos quanto à obrigatoriedade, à gratuidade e à 
especificidade da EJA, ainda cabe às novas gerações, especialmente dos 
profissionais da educação, enfrentar o desafio de torná-la uma política de 
educação pública efetiva e institucionalizada, no âmbito do sistema 
educacional, como direito à modalidade de ensino da educação básica.  
(VENTURA e CARVALHO, 2013, P.23 e 24) 
 

Sobre a formação dos educadores brasileiros, deve-se compreender que por 

muitos anos o processo decorreu-se das escolas normalistas até ocorrer à 

concepção dos cursos de educação com as Reformas Universitárias de 1968. Nesse 

formato de formação de professores não prevista formação característica para a 

atuação na EJA, mantendo a prática até a promulgação da LDB de 1996.  

Por volta dos anos 1980, as faculdades de educação produziram grandes 

debates acerca da ação e habilitação do pedagogo. Com isso, sucederam-se 

entendimentos de que os pedagogos (principalmente nas IES públicas) deveriam ser 

habilitados profissionalmente, tendo o foco principal como professor dos anos iniciais 

(trabalhando com crianças, adolescentes, jovens e adultos), mas também podendo 

atuar nos diferentes espaços educacionais como na supervisão, orientação, direção. 

Como consequência desses atos, segundo Machado (2008) “alguns cursos de 

pedagogia, pelo País, passam a ter ênfases específicas em sua habilitação” o 

ocasionou na elaboração das habilitações com ênfase em EJA. 

Entretanto, nos cursos de licenciatura, sua realidade quase não foi alterada 

quanto ao pouco reconhecimento dirigido a EJA. Nos anos 80 e 90, os estudantes 

desses cursos não tinham a possibilidade de aprender sobre a realidade da 

modalidade e dos desafios de atuação, tanto nas disciplinas quanto nos estágios que 

frequentavam. 

No Parecer, evidenciam-se o pensamento sobre a necessidade do considerar 

um espaço apropriado para o desenvolvimento da formação de docentes na EJA 

(licenciaturas e outras habilitações), sem deixar de considerar a sua realidade. 
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Compreendendo então, que do seu ensino fundamental até o ensino médio, a 

Educação de Jovens e Adultos possui uma maneira única de ser e os professores 

devem, em seu processo de formação, ter acesso e reconhecimento de suas 

particularidades. 

Portanto, não basta formar professores e professoras que atuam no ensino 

fundamental e realocá-los para a EJA. Faz-se necessário fundamentar essa 

formação em teorias pedagógicas própria para os jovens e adultos, compreendendo 

que possuem múltiplos tempos de aprendizagem em relação à apreensão do 

conhecimento. De acordo com Arroyo (2005): 

 
Percebe-se em falas como essa, a sinalização de um processo de 
constituição dos processos de escolarização que respeita e procura articular 
o processo pedagógico às particularidades dos sujeitos jovens e adultos. 
Essas particularidades remetem a uma necessidade de flexibilização, tanto 
curricular como de organização, e validação dos tempos escolares, uma vez 
que Os sistemas que pretendem garantir [os] direitos [de jovens e adultos] 
têm de se adaptar à concretude social em que os diversos setores vivem 
suas exigências, sobretudo quando se trata da infância, adolescência e 
juventude populares a quem não é dado o direito de escolher suas formas 
de vida e de sobrevivência. Na história da EJA, encontraremos uma 
constante: partir dessas formas de existência populares, dos limites de 
opressão e exclusão em que são forçados a ter de fazer suas escolhas 
entre estudar ou sobreviver, articular o tempo rígido de escola com o tempo 
imprevisível da sobrevivência. Essa sensibilidade para essa concretude das 
formas de sobreviver e esses limites a suas escolhas merecem ser 
aprendidos pelo sistema escolar se pretende ser mais público. Avançando 
nessas direções, o diálogo entre EJA e sistema escolar poderá ser 
mutuamente fecundo. Um diálogo eminentemente político, guiado por 
opções políticas, por garantias de direitos de sujeitos concretos. Não por 
direitos abstratos de sujeitos abstratos (apud. LAFFIN, 2012, p. 221). 
 

Um ponto importante para a formação do educador ou educadora é a 

compreensão da trajetória dos educando dessa modalidade, fazendo necessário o 

desenvolvimento de reflexões sobre o conceito que permeia a concepção dos jovens 

e adultos como sujeitos de aprendizagem, já outra questão também de grande 

importância é a união entre o trabalho do educador e a construção de relações com 

seus alunos, correlacionando o ensino e o aprendizado através da ideia de 

reciprocidade entre as partes. Essa conexão desenvolvida entre o professor e o 

aluno é capaz de resolver a imagem desvalorizada em que educando se enxerga, 

por meio do acolhimento, intencionalidade e disponibilidade por parte do docente que 

fundamentam circunstâncias para o andamento do processo de ensino-

aprendizagem, impulsionando o aluno na realização da ação de aprender, a partir de 

uma nova concepção do saber. 
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Logo, para a formação docente, o educador precisa desenvolver seu olhar 

para esses indivíduos, compreendendo que não devem ser reduzidos ao sistema de 

seriação/ ciclos ou a conteúdos. São estudantes que possuem uma história densa, 

onde precisa ser trabalhada no meio escolar de maneira diferenciada, respeitando 

suas especificidades e não, simplesmente, transportar o material que seria aplicado 

para as turmas do ensino regular – série e idade correspondente. Para isso ocorrer, 

deve haver debates acerca desse assunto, implementação nos currículos, ementas 

de diversas disciplinas, ou mesmo matérias específicas para desenvolver essa 

reflexão. Mostra-se que conhecer e compreender o perfil e as demandas dos 

educandos se faz necessário para o processo de formação dos professores e 

professoras da EJA, pois as circunstâncias de vulnerabilidade social irão variar e 

para desenvolver um trabalho de qualidade, logo, conhecer seu público alvo se torna 

fundamental para o processo. 

Laffin (2012) cita novamente Arroyo acerca das especificidades intrínsecas a 

Educação de jovens e Adultos onde: 

Arroyo alerta ainda para o fato de que, muitas vezes, as análises sobre a 
EJA consistem em situar suas fragilidades relacionadas às suas 
características de ensino não-formal, tendendo a buscar valorização no seu 
enquadramento como ensino formal. No entanto, o que vejo é que a EJA, 
ao se constituir em processo de escolarização, já está inscrita em certa 
sistematização e organização, perante o direito dos estudantes a uma 
estrutura pedagógica e física em outro modelo da escolarização ao ensino 
formal, o qual deve atender às particularidades dos sujeitos jovens, adultos 
e idosos. Nessa perspectiva, é preciso que se configurem modos próprios 
de funcionamento escolar, organização dos saberes, modos de participação 
dos professores e estudantes nas decisões institucionais, até a organização 
dos tempos e dos espaços escolares. Tal estrutura pedagógica objetiva 
assegurar o direito subjetivo a condições de ingresso e permanência dos 
sujeitos. Outrossim, a noção de direito também requer que os estudantes 
jovens, adultos e idosos tenham profissionais nos quadros de carreira que 
atendam às suas particularidades. É uma organização que precisa se 
constituir com práticas e tempos singulares, como uma escola efetivamente 
dos sujeitos jovens e adultos.  (apud. LAFFIN, 2012, p. 221 e 222) 
 

Já Ventura (2012) apresenta a necessidade de refletir e destacar, de antemão, 

que: 

 
Contudo, cabe previamente assinalar que defender uma qualificação 
específica e uma maior compreensão da área por parte dos profissionais da 
educação não significa restringir o campo a uma razão utilitarista, tampouco 
aprisioná-la a uma ação restrita aos especialistas por seu conteúdo 
supostamente técnico; mas sim conferir relevância no âmbito acadêmico e 
no âmbito das redes públicas de ensino da temática da educação da classe 
trabalhadora, proporcionando reflexões prévias aos futuros docentes sobre 
a construção de propostas curriculares diferenciadas, condizentes às 
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necessidades dos jovens, adultos e idosos da classe trabalhadora no seu 
processo de escolarização. (VENTURA, 2012, p. 72) 
 

Isso se dá devido ao fato de que na maioria dos cursos de formação de 

educadores no geral, há uma idealização do ambiente escolar e do aluno que, na 

verdade vai contra a realidade das escolas. Nos cursos de licenciatura ainda há um 

grande foco no desenvolvimento dos seus conteúdos específicos, conhecendo 

algumas práticas pedagógicas, mas que se distanciam do cotidiano real das escolas 

públicas. Mesmo com vitórias no âmbito formal das legislações, situando a EJA como 

modalidade de ensino que possui particularidade que precisam ser respeitadas, 

ainda há a necessidade de reorganizar o currículo desses cursos – principalmente 

das licenciaturas – para que assim, contemplem as necessidades da EJA na 

formação inicial desses professores. Entretanto, as dificuldades encontradas por 

essa modalidade encontram-se além das conquistas legais, onde somente essa 

ferramenta, não é possível para elevar a qualidade oferecida aos seus alunos. Como 

mostra Machado (2008): 

 
O fato de nosso País ter ótimas leis, que acabam se circunscrevendo em 
letra morta, não pode significar um processo de acomodação frente ao que 
está instituído. Muito do arcabouço legal, produzido pós-ditadura militar, foi 
fruto de muita luta política e muita organização de coletivos, que investiram 
na reconstrução democrática. Todavia, a democracia legal, os direitos civis 
e políticos reconquistados não resultaram em mudança imediata da 
realidade da população. Isso exige de todos atitude de permanente 
organização em busca dessa mudança. É na democracia formal, que 
precisa se constituir em democracia de fato, que se situa o segundo 
movimento, no contexto de mudança na realidade da formação de 
professores de EJA. (MACHADO, 2008, p.169) 
 

É fundamental compreender que além da formação inicial, deve-se refletir 

acerca da formação continuada daqueles profissionais que já estão atuando na EJA, 

na rede pública de ensino. São, portanto, reservadas algumas ferramentas de 

formação contínua como forma de aperfeiçoamento, tal como a pós-graduação latu 

sensu e stricto sensu. Todavia, grande parte dessa formação ainda ocorre durante as 

experiências e vivências no cotidiano do trabalho. Isso ocorre devido à 

descontinuidade entre a formação no meio acadêmico e as vivências no campo de 

trabalho, sendo substancial a criação de meios de comunicação entre esses 

espaços, para que assim, as instituições tenham acesso às demandas do cotidiano 

desta modalidade e por outro lado, possam desenvolver juntos, caminhos que para 

uma formação mais específica dos profissionais de educação da EJA. 
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Este corte entre e a Educação de Jovens e Adultos e o ambiente 

academicista, também pode ser percebido através do levantamento de dados 

quantitativos das publicações acadêmicas dessa modalidade, principalmente ao 

refinar a busca para o assunto da formação de seus professores e professoras. 

Percebe-se que há um baixo nível de produção acadêmica acerca desse tema, 

apresentado de maneira geral, entre os cursos de licenciatura. Comumente, esses 

artigos são relacionados a práticas e saberes docentes, construção do perfil de 

educador ou educadora na EJA ou mesmo as experiências de formação construídas 

na prática docente, sendo pouco apresentadas produções que dialoguem com a 

formação acadêmica desses profissionais. No auge dessa relação, segundo Ventura 

e Carvalho, as produções acadêmicas denunciam a formação (inicial ou continuada) 

enquanto processo inadequado, pois ainda perduram práticas correspondentes ao 

paradigma compensatório, aligeirado, improvisado pedagogicamente, encontrado 

nas bases do ensino supletivo.   

Observa-se, portanto, que da mesma forma que é necessário que as 

secretarias de educação municipais e estaduais desenvolvam uma formação (inicial 

e continuada) de qualidade com direito ao acesso e permanência desses estudantes, 

aumentando o número de matrículas ofertadas, também é se faz importante a 

superação das concepções históricas que são atribuídas a Educação de Jovens e 

Adultos como menor e inferior às demais modalidades educacionais. Entretanto, a 

busca e o empenho para o desenvolvimento de uma educação de qualidade que 

atenda as demandas da EJA são recorrentes, como apresenta Machado (2008): 

 
O esforço da última década em torno da reconfiguração do campo da EJA 
tem trazido mudanças no campo da formação de professores. Podemos 
destacar dois movimentos importantes nessa direção: um, mais ligado aos 
órgãos oficiais de governo, com a presença importante do órgão normativo 
nacional em educação: o Conselho Nacional de Educação (CNE), que, 
através da Câmara de Educação Básica fixou, em 2000, as diretrizes 
curriculares para a EJA e, outro, que advém da sociedade civil organizada 
em defesa da EJA, com destaque para a participação dos fóruns de EJA e 
do Grupo de Trabalho de Educação de Jovens e Adultos, da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). 
(MACHADO, 2008, p.166 e 167) 
 

Machado (2008) apresenta esses dois movimentos como de suma importância 

para a construção e compreensão do processo de formação dos docentes da EJA, 

que devem ser conhecido por todos os professores para que entendam o 

funcionamento dessa modalidade de ensino.  
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O primeiro, que resultou nas diretrizes curriculares para EJA, teve início por 

demanda de vários conselhos estaduais de educação, que consultavam o 

CNE sobre a forma correta de interpretar os Art. 37 e 38 da LDB (BRASIL, 

1996), que tratam da educação de jovens e adultos. À solicitação, o 

Conselho decidiu estabelecer consulta pública através de audiências para 

ouvir pesquisadores, responsáveis pelos sistemas públicos de ensino, 

organizações da sociedade civil, que atuavam em EJA, para elaborar 

diretrizes a partir do debate. Esse processo foi coordenado pelo conselheiro 

e prof. Carlos Roberto Jamil Cury, que elaborou o Parecer e a Minuta de 

Resolução das Diretrizes Curriculares para EJA³. (MACHADO, 2008, p.167) 

 

Nota-se que no Parecer também apresenta que os conteúdos didáticos e as 

práticas não podem ser lidados de maneira segregada, que não respeitem as 

singularidades da EJA, muito menos a sua característica multidisciplinar e 

interdisciplinar presente como componente curricular. Além de reiterar a ideia, de 

suma relevância, sobre as IES de formação inicial e continuada (sendo universidades 

ou outras propostas de ensino) agirem de maneira ininterrupta no processo de 

formação dos professores para atuarem na EJA. 

O segundo momento apresentado por Machado (2008), é desenvolvido desde 

1996 até atualmente, por movimentos que mobilizaram alguns estados Federativos.  

No atual momento, até mesmo no Distrito Federal e nos demais estados, há a 

presença de fóruns, que são implementados por algumas regiões organizando-se de 

maneira descentralizada2. Há, portanto, a potencialização de mobilizações e debates 

com foco nas políticas públicas que atendem a EJA. Logo, apresenta-se uma gama 

diversificada de participações, que são complementadas com as propriedades de 

cada estado ou regiões, assim como com que representam as diversas seções da 

EJA de maneira direta ou indireta, como as IES, movimentos populares, as redes de 

ensino (municipais e estaduais), os sindicatos, empresas (através das parcerias entre 

os setores público e privado) organizações não governamentais, entre outros. 

Observa-se que há pontos positivos nessa mobilização pela formação dos 

docentes, pois são dedicadas as antigas demandas dos fóruns. Conforme Machado 

                                                
2 Descentralização do poder, responsabilidade, não havendo um lugar único de debates. 
Recomendação de leitura CARMINI, Lucia. Política e gestão educacional brasileira. São Paulo: 
Outras Expressões, 2013, pp. 49-90. E LIMA, Licínio. Organização escolar e democracia radical. 
Paulo Freire e a governação democrática da escola pública. São Paulo. Corte, 2009. (cap 2 e 3, pp. 
39 a 66). 
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(2008), essas necessidades são exibidas nos relatórios que são gerados nos 

encontros que ocorrem anualmente. A autora apresenta as seguintes contribuições 

dos fóruns: 

 
Quanto à formação de educadores: A criação de uma rede de formação e 
pesquisa deverá ser concebida com a contribuição do segmento 
universidades dos Fóruns de EJA, coordenação da Anped e segmento de 
educadores populares e professores da rede pública; Garantir investimentos 
da esfera pública, em formação inicial e continuada específica para EJA; O 
educador de EJA deve ser reconhecido como pesquisador de sua práxis 
pedagógica, sendo este o princípio orientador da formação na graduação e 
pós-graduação; Garantir o acesso dos educadores da EJA e educadores 
populares nas universidades, gratuitamente em cursos de licenciatura; Que 
o governo federal crie mecanismos que viabilizem o processo de formação 
inicial e continuada, por meio de parcerias entre as redes públicas e as 
instituições de educação superior, promovendo cursos de licenciatura para 
educadores da EJA e educadores populares. (ENCONTRO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 2007). (MACHADO, 2008, p.170) 
 

Continuando no segundo momento de participação das mobilizações da 

sociedade civil prol EJA, é importante destacar a relevância dos Grupos de Trabalhos 

de Educação de Jovens e Adultos, um deles é o consolidado GT18 da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped)3, desde 1999. Que 

produziam pesquisas sobre a formação de professores e grande parte elaborada 

pelos próprios profissionais que estavam ou já estiveram em serviço (sala de aula) na 

EJA. Com esse processo é possível relacionar, de uma melhor maneira, o ambiente 

educacional com as instituições de ensino superior, além do docente/pesquisador 

com a realidade em que está imerso, contribuindo para o questionamento da mesma. 

Conforme Laffiin (2012): 

 
As possibilidades de trocas, sejam elas de informações, de experiências, de 
materiais e de estudos caracterizam o espaço da colaboração como um 
espaço de sociabilidade, mostrando que essas trocas são fundadas, 
sobretudo, no “fazer”, no “por que fazer” e no “saber fazer”. Constituem 
assim importante espaço de constituição da docência, na medida em que 
práticas, imagens de docência e de EJA, modos de agir são socializados e 
debatidos num movimento permanente que permite problematizar esses 
elementos, produzindo formas particulares de atuar junto aos jovens e 
adultos. Esse processo de organização do trabalho e da formação 
continuada também é marcado por conquistas nas condições de trabalho (o 
que se configura, por exemplo, com a contratação de profissionais de apoio 
pedagógico para atender a EJA) e na construção de respeitabilidade pela 
rede e pela própria Secretaria de Educação do Município de São José/SC 
com relação ao trabalho docente na EJA. (LAFFIN, 2012, p. 219) 

                                                
3 Criada em 1976, é uma mobilização da sociedade civil que reuni pesquisadores com o intuito de 
desenvolver e consolidar os cursos de pós-graduação e de pesquisas no âmbito educacional 
brasileiro, formada por GTs que se concentram anualmente para discutir os diversos ramos da 
educação. 
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Em contrapartida, essas pesquisas desempenham a função de relatar a 

vulnerabilidade presente nas poucas maneiras de formação de formação de 

professores, ou melhor, que não há formação. Outro ponto que trazem a tona são as 

vivências significativas nas suas formações, auxiliando de alertar para a modalidade 

sobre as suas necessidades e demandas a nível nacional. 

Sobre a frequente participação da Educação de Jovens e Adultos na Anped, 

resultou-se na consolidação dos núcleos e grupos de pesquisa em diversas 

universidades pelo Brasil, acarretando no crescimento de dissertações e teses 

defendidas sobre a EJA, podendo assim, contribuir com a formação continuadas dos 

docentes universitários, que formarão os professores para lecionar na educação 

básica com adolescentes, jovens e adultos. 

Acerca do processo de formação docente para atuar na EJA, Ventura e 

Carvalho (2013), trouxeram o exemplo dos cursos de Pedagogia e Educação Física 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) para ilustrar melhor a composição desses 

cursos e sobre como dialogam com as possíveis estruturas de abordar essa 

modalidade. Nesta instituição, a disciplina Educação de Jovens e Adultos é 

obrigatória para currículo do curso de Pedagogia, mas optativas nos currículos dos 

outros cursos de licenciatura. De acordo com as autoras: 

 
a disciplina na graduação em Pedagogia foi organizada em torno dos 
seguintes objetivos: a) compreender a EJA na perspectiva histórica, 
conhecendo seus condicionantes sociais, políticos e econômicos; b) 
propiciar a reflexão sobre as especificidades e as prioridades da EJA no 
Brasil, hoje, como expressões de seus condicionantes históricos; c) 
conhecer os principais fundamentos teórico-metodológicos da EJA; d) 
refletir sobre a formação do educador frente à especificidade da EJA; e) 
conhecer as principais demandas e ações atuais do Estado, do capital e do 
trabalho no âmbito da EJA (op. cit.). (VENTURA e CARVALHO, 2013, p. 26) 
 

Porém, como é uma matéria optativa nas licenciaturas restantes, é possível 

ocorrer que um aluno se formar em determinado curso para ser professor da 

educação básica sem ter tido a oportunidade de conhecer e refletir sobre essa 

modalidade de ensino e suas especificidades. Existem diversas barreiras para serem 

ultrapassadas em relação à EJA nas IES, como a falta de professores universitários 

que lecionem essa disciplina, deixando então de ser ofertada devido à demanda dos 

cursos, mas sobre o quanto o professor está disponível 

Outra questão apontada pelas autoras é a ausência da EJA como proposta 

debatida nas demais matérias teóricas e práticas da Faculdade de Educação da 
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UFF, sendo esse cenário encontrado nos cursos de licenciatura, incluindo o curso de 

Pedagogia. A Educação de Jovens e Adultos acaba sendo inferiorizada quando 

relacionada aos demais segmentos educacionais. Na Pedagogia ocorre o 

aprofundamento nas questões da educação infantil e anos iniciais do fundamental, já 

nas demais licenciaturas ocorrer um foco maior nos anos finais do fundamental e 

ensino médio.  

Uma forma de contornar essa situação encontra-se no desenvolvimento de 

projetos que sigam a ideia de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de 

licenciaturas, que favorece um diálogo e coparticipação entre as instituições de 

ensino e a comunidade em que está inserida. No caso da UFF, existem alguns 

projetos que mantém esse contato entre a universidade e a comunidade de Niterói.  

As autoras trazem como exemplo dessa interação, o curso de Educação 

Física que pode desenvolver projetos em diversos espaços com propostas de 

debates acerca de práticas corporais, lúdicas e de lazer, proporcionando esses 

serviços para toda a comunidade como também um campo de estudo para que os 

alunos deste curso possam usar para pesquisas e extensão, produzindo 

conhecimentos através de reflexões de suas práticas educativas. Salientam, portanto 

que: 

 
O diálogo, questionamento, estudo da EJA entra em uma Licenciatura que 
há muito vem exercitando estudos no campo da intergeracionalidade, 
gêneros, sexualidades, dentre outras questões. O que constitui elementos 
para que a discussão específica da EJA entre, hoje, na graduação em 
Educação Física através de pesquisas de iniciação científica (PIBIC e 
FAPERJ), extensão (bolsista da graduação acompanhando um Curso de 
Extensão para professores da área) e PIBID. Além da construção de 
ementa para futura disciplina eletiva. (VENTURA e CARVALHO, 2013, p. 
30) 
 

 Compreende-se como alternativa, desenvolver grandes interferências na 

comunidade através de práticas como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBID), que é possível promover oportunidades de ricas experiências no 

processo de formação dos alunos matriculados nos cursos de licenciatura que 

possuem o objetivo de elevar o aprimoramento e reconhecimento da formação de 

professores para atuar na educação básica da rede pública. Logo, esse tipo de bolsa 

que possibilita, pedagogicamente, o contato do futuro professor com a EJA, 

estreitando assim os laços entre as IES e a escola básica da rede pública. Segundo 

Andrade (2012): 
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Pensar e experimentar uma escola real, e não idealizada, povoada por 
alunos de distintas origens sociais e culturais, e não cérebros envolvidos em 
corpos precários e provisórios, lado a lado com professores profissionais de 
formações distintas e expectativas variadas em face da vida e da própria 
profissão, e avançar em meio à proliferação de práticas que se deve 
compreender e em relação às quais não se pode deixar de agir. (apud. 
VENTURA e CARVALHO, 2013, p. 31 e 32) 
 

Precisa-se, portanto, compreender que a Educação de Jovens e Adultos não 

realiza-se somente pelo caminho de uma escolarização ofertável e de apreensão 

viável do saber, mas é o lugar dos sujeitos que tiveram esse direito negado em 

algum momento, e portanto utilizam desse espaço para rever tal direito devido além 

da possibilidade de interação social. Conforme Laffin (2012) é:  

 
Nessa perspectiva assume-se a formação docente mediante um 
compromisso ético-político com as classes populares, trabalhando 
estrategicamente para que estas acessem ao conhecimento. Assumir a 
análise perante posicionamentos críticos sobre o ideário político-
educacional exige mergulhar no âmbito das práticas docentes e examinar 
os conteúdos do trabalho docente. (LAFFIN, 2012, p. 224) 
 

Mostra-se como necessidade dessa modalidade de ensino, identificar que os 

seus alunos experienciam em seu cotidiano situações de desigualdades sociais, mas 

nem por isso, deve-se fundamentar em um determinismo social de fracasso escolar, 

muito menos resultando em um sistema fragmentado, frágil, aligeirado. Desta 

maneira, a atuação do professor na EJA representa presenciar constantemente 

situações de vulnerabilidade social, confrontar regulamente a ideia de associação ao 

voluntariado e assistencialismo, como também batalhar pela consolidação de 

políticas públicas.  

Nesse sentido, a formação do professor da Educação de Jovens e Adultos 

necessita ser direcionada para atender as suas singularidades, reconhecendo que a 

área de saberes teóricos e metodológicos são específicos dessa modalidade 

educacional. Precisa-se assim, compreendê-la campo fundamental de estudo nos 

cursos de licenciatura e formação de professores no geral.  

Assim sendo, apresenta-se a necessidade e relevância das mobilizações a 

favor da EJA, de sua consolidação enquanto modalidade educativa, como direito 

básico social, salientando o âmbito da formação de seus professores. Ressaltando a 

dimensão alcançada pelos fóruns, GTs e grupos de projetos de extensão como 

meios de fortalecimento das mobilizações e obras político-pedagógicas voltados para 

o âmbito de formação de professores que lecionam ou lecionarão na Educação de 
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Jovens e Adultos. Sendo assim, atualmente é possível encontrar ambientes que 

desenvolvem a conexão entre os educadores, pesquisadores, gestores e cada 

profissional da educação, passando assim, a ser responsáveis por conhecer e 

ocupar esses espaços, com o intuito de colaborar com as mobilizações e 

consolidação de novas propostas para as políticas-educacionais da EJA. 
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Capítulo 3 
 

A Pesquisa sobre a Formação de Professores na EJA pela 
plataforma CAPES 

 
Para compreender melhor as questões que se apresentam sobre a formação 

de professores para atuar na Educação de Jovens e Adultos, se fez necessário 

desenvolver uma análise a partir de um levantamento bibliográfico acerca desse 

tema. Sendo assim, foi realizado um levantamento no site Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - 

https://www.periodicos.capes.gov.br), durante o período entre julho de 2006 a julho 

de 2019. 

Tendo como finalidade, a possibilidade de conhecer e analisar como é 

abordada a questão sobre o espaço que a EJA ocupa nos processos de formação de 

professores, seja ele inicial e/ou continuado, assim como nas produções do meio 

acadêmico no Brasil – publicados na plataforma da CAPES. Para isso, foi 

desenvolvido um levantamento de cunho bibliográfico acerca da formação inicial e/ou 

continuada de professores na Educação de Jovens e Adultos, de acordo com os 

artigos publicados no Portal da CAPES. Sendo válido ressaltar que a pesquisa 

elaborada nesse site foi analisada de modo quantitativo e qualitativo, onde foi 

possível apresentar e analisar as informações coletadas no desdobramento do 

processo de busca, o qual se deu no período de julho de 2006 até julho de 2019.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa bibliográfica teve, basicamente, dois 

procedimentos: a busca no site com o uso das palavras-chave “formação de 

professores na EJA”, e “formação de professores + educação de jovens e adultos” e 

o processo de leitura dos títulos, resumos, introduções e conclusões, tendo como 

finalidade de especificar aqueles que condizem com o tema dos restantes. Após a 

seleção, tentamos compreender os textos e extrair as concepções e modos de 

aboradar o tema formação docente para a EJA.  

 

3.1 Panorama estatística dos artigos 

 

No processo de busca utilizando “formação de professores na EJA”, e 

“formação de professores + educação de jovens e adultos”, foram detectados 798 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
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artigos no total. Todavia, é válido salientar que esse quantitativo exposto é impreciso, 

pois entre os artigos encontrados, alguns apresentavam-se em situação de 

duplicação, outros que que decorriam acerca do ensino de – diversas – disciplinas, 

ou a formação docente direcionada a um curso específico, mas que não 

mencionavam a EJA, e ainda assim, em sua maioria apresentaram-se trabalhos que 

possuíam um tema muito distinto daquele objetivo desta pesquisa. Restando, assim, 

apenas 45 artigos que contemplassem as especificidades da busca para fazer parte 

do segundo processo de leitura e análise do que foi encontrado.  

A partir dos artigos que foram levantados, foi possível quantificar alguns de 

seus dados, buscando traçar um panorama dessas produções, tais como: a 

quantidade publicada anualmente, por região, por instituições, quais autores mais 

citados, além de traçar a criação de eixos/categorias para enquadrar os textos4.  

Buscamos relacionar a bibliografia primária formada por artigos encontrados 

no processo de pesquisa no site da CAPES e a bibliografia secundária com os 

autores que discutem o tema como Leôncio Soares, Margarida Machado, Hermínia 

Laffin, Jaqueline Ventura, Maria Clara Di Pierro.  

Esta pesquisa se decorre, inicialmente, de um momento voltado para uma 

melhor compreensão histórica da educação brasileira e nos contextos que a 

Educação de Jovens e Adultos se enquadra. No momento seguinte, reservou-se para 

a compreensão da trajetória histórica percorrida pela formação do professor brasileiro 

e por seguinte, é enfatiza-se a formação de professores, especificamente, da EJA 

compreendendo os seus desafios, o processo de formação inicial e continuada. No 

terceiro e último momento, refere-se a análise do levantamento bibliográfico, em que 

terá os dados coletados apresentados e avaliados, com o intuito de promover o 

entendimento acerca da formação de professores na Educação de Jovens e Adultos. 

                                                
4 Entre as maiores dificuldades encontradas para desenvolver esta pesquisa, apresenta-se o grande 
número de artigos para serem analisados, levando, após o estudo, a compreensão de que uma 
pequena parcela desse quantitativo relacionava-se verdadeiramente com o objetivo principal desta 
monografia: a formação de professores na EJA. Devido a tal número de artigos científicas, o processo 
de busca e seleção para posterior análise demandou de muitas idas e vindas ao portal e de um 
quadro que ficou bastante extenso (segue em anexo) para que dispuséssemos das informações de 
maneira organizada. Vale ressaltar que entre os textos, que se enquadravam no tema, foi possível 
encontrar aqueles que, estavam duplicados e direcionavam para a página da revista nas quais foram 
publicados, havendo assim, a necessidade de outra etapa de busca além da ocorrida no site CAPES, 
consequentemente dificultando o processo. Outra questão detectada ocorreu com os textos que se 
apresentavam com links indisponíveis ou expirados para acesso, reduzindo o número de artigos 
disponíveis para o público e para o estudo. Um dos grandes obstáculos enfrentado foi o processo de 
identificar as instituições que o artigo estava vinculado, pois, em alguns casos não especificava a sua 
origem ou mesmo a de seus autores. 
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No processo de pesquisa, alguns pontos foram analisados. Entre eles, 

observou-se, primeiramente, que ao longo dos anos, a produção científica acerca da 

formação de professores na EJA tem crescido. Entretanto, esse quantitativo ainda é 

pouco quando comparado com a produção de outros campos da educação. Os 

números encontrados apresentam-se como reflexo do lugar ocupado pela EJA no 

universo acadêmico. Sendo então, uma modalidade invisibilizada e marginalizada, 

tanto por políticas públicas como pela sociedade em geral. 

Numericamente, durante a busca, foram localizados no site da CAPES 798 

artigos, sendo que destes, apenas 45 correspondem às especificidades da pesquisa. 

Entre os textos, foram encontrados alguns duplicados, ensino de alguma disciplina, 

formação de professores (não correspondentes a EJA), porém em sua maioria, 

configurou-se como artigos que fugiam por completo do tema da pesquisa.  
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Gráfico 1 Distribuição da produção acadêmica publicada no site da CAPES, sobre a formação de 
professores na EJA, no período entre julho de 2006 – julho de 2019 
 

Apresenta-se, portanto, de acordo com o gráfico_1, um percentual 

insignificante mesmo quando o tema de busca é a formação de professores na EJA. 

Observou-se, entre os próprios textos encontrados na plataforma CAPES, através 

das palavras-chave “formação de professores na EJA”, e “formação de professores 

+ educação de jovens e adultos”, foram analisados e identificou a presença de 

discursos sobre a formação para a Educação de Jovens e Adultos ser um assunto 

pouco debatido e visibilizado.  
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Logo, dá continuidade à ideia da EJA ser uma modalidade voltada para 

sujeitos que tiveram seus direitos negados em algum momento de suas vidas, 

reservada à classe trabalhadora da sociedade. Onde sua organização foi e continua 

sendo através de ações paralelas ao sistema de ensino, seguindo o mesmo caminho 

árduo de sua origem, acarretando em precariedade nas estruturas e serviços, assim 

como a ideia de ser algo provisório e por isso não há a necessidade de ser contínua. 

Percebe-se que atravessou diferentes governos, entretanto, mantiveram políticas 

públicas incompetentes e descentralizadas, que resultaram na marca que essa 

modalidade de educação carrega até hoje, como: a ideia de ensino supletivo, 

aligeirado, fragmentado, onde passaram as obrigações do Estado para o setor 

privado e social, gerando o processo de Estado mínimo e a independência dessas 

instituições excitando a mercantilização da educação pública, a serviço do mercado. 

Portanto, ser considerada como parte dos direitos básicos, segue sendo o maior 

desafio da EJA, garantindo aqueles que tiveram esse direito negado em algum 

momento, as condições de acesso e permanência, incluindo uma formação inicial 

e/ou continuada de qualidade para os professores que atuarão nesse âmbito. 

Um segundo destaque é que no decorrer dos anos, foi possível notar que as 

publicações científicas sobre a formação de professores na EJA vêm crescendo, 

como mostra o gráfico_2. Vale ressaltar que mesmo que o aumento do quantitativo 

nos últimos anos, ainda apresenta números modestos quando comparado com os 

demais campos de estudos da educação. 

Constatou-se, conforme o gráfico_2 que o crescimento de publicações sobre 

a formação de professores para atuar na EJA, ocorrem aproximadamente nos 

últimos seis anos. Pode-se relacionar esse progresso com o aumento de sujeitos 

com trajetórias que perpassam a Educação de Jovens e Adultos ocupando espaços 

que anteriormente não ocupavam, como o caso das universidades, que a partir de 

ações afirmativas, passaram a garantir o acesso e permanência ao ensino superior 

de indivíduos pertencentes à classe popular da sociedade brasileira. 
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Gráfico 2 indica o crescimento ou não das publicações ao longo dos anos 

Entre os artigos publicados na plataforma, notou-se a presença de discursos 

acerca desse assunto. Apresentaram reflexões sobre o baixo número de produções 

referente a formação docente na EJA, indicando a necessidade de avançar por 

muitos campos para que essa modalidade seja melhor reconhecida. Parte-se, então, 

de políticas públicas que garantam uma educação de qualidade através da oferta, 

acesso e permanência, assim como, a presença da Educação de Jovens e Adultos 

nos cursos de licenciatura, proporcionando uma formação inicial, continuada e 

permanente, também, de qualidade para os educadores dessa modalidade, 

respeitando suas particularidades. Desviando das políticas educacionais que por 

muitos anos trataram a formação de professores para atuar na EJA de maneira 

superficial.  

Pois sem a presença da Educação de Jovens e Adultos nos cursos de 

licenciatura, o debate acerca de suas necessidades e especificidades não se 

desenvolve e consequentemente, não há a reflexão acerca de seus limites e 

desafios, gerando um baixo índice de estudos científicos voltados para essa 

modalidade, sendo assim, invisibiliza-se no meio acadêmico.  



57 

 

Quantitativo por 
região Sul

Sudest
e

 

Gráfico 3 apresenta o quantitativo de artigos publicados por região 

Outro ponto observado na análise dos artigos se deu a partir do gráfico_3, em 

que é possível analisar o quantitativo de publicações científicas sobre a formação de 

professores na EJA que foram coletadas da plataforma CAPES, mostrando uma 

superioridade da região Sudeste em detrimento das demais. Esse resultado teria 

como explicação, o fato dessa região brasileira ser compostas por estados que 

possuem grandes e antigos programas de pós-graduação, além de grandes polos de 

mobilizações sociais e centros universitários que debatem acerca desse tema, sendo 

também a região mais desenvolvida economicamente do país. Ao compreender que 

trata-se de uma região que possui um alto índice de desigualdade social, e por 

inúmeras outras questões, apresenta uma alta demanda por oferta da Educação de 

Jovens e Adultos, possibilita assim, um contato maior com esse campo, com suas as 

vivências e pesquisas, relacionando-as com teorias, gerando debates, reflexões e 

mobilizações  

Entre as instituições da região Sudeste que se destacam como espaço de 

produção acerca da formação docente para a EJA encontram-se a UFMG, UFF, 

UFMT, UNICAMP, UFSCar e UNESP, que juntas são responsáveis pela produção e 

publicação de 16 artigos acadêmicos acerca desse tema. Comprova-se, assim, a 

superioridade acadêmica dessa região em detrimento das demais.  
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Gráfico 4 mostra em quantos textos os autores mais citados aparecem 

Nos artigos científicos publicados na plataforma da CAPES foram observados, 

também, os autores que serviram de embasamento para as publicações. Constatou-

se, entre a maioria, uma base teórica próxima quanto a formação dos professores na 

EJA. Entre os autores mais citados, pode-se apontar referências como Di Pierro, 

Soares, Haddade Arroyo, onde cada um estava presente respectivamente em 16, 15, 

15 e 15 dos textos levantados, entre outros autores pode-se notar Machado (12), 

Ribeiro (11) e André (9).  Já entre os autores reconhecidos no âmbito educacional 

notou-se a presença de Freire (17) e Saviani (9) que também foram recorrentemente 

citados, em grande quantidade, serviram como fonte de conhecimento e base para 

reflexões acerca do lugar ocupado pela Educação de Jovens e Adultos, assim como 

a formação de seus professores, nos espaços de disputa de direitos. 

 

Gráfico 5 indica em quantos textos os autores mais citados aparecem 
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3.2 Categorização por eixos temáticos ou abordagens dos artigos 

 

Esta última seção da monografia tem por objetivo analisar as principais 

abordagens temáticas que são apresentadas nesses artigos publicados na 

plataforma dos periódicos CAPES sobre a questão da formação de professores para 

a EJA e selecionados por mim. 

Conforme já dissemos, foram selecionados 45 artigos. Após a leitura, foi 

possível perceber 17 eixos temáticos por eles abordados, são eles: formação inicial; 

formação continuada; grupos de trabalho; análise de produções científicas; 

pensamentos de Paulo Freire; campo/ rural; programas de extensão/estágios; 

licenciaturas; reflexão histórico-crítica; tecnologias digitais; psicologia; políticas 

públicas; identidade, representação social e afetividade; inclusão; sistema prisional; 

coordenador pedagógico; comunidades indígenas.  

 

1.Formação inicial: Os artigos abordam a formação inicial dos alunos do curso de 

Pedagogia, com o objetivo de uma formação de qualidade, atendendo as 

necessidades da Educação de Jovens e Adultos, apresentando também, ênfase na 

trajetória dos graduandos, assim como, sobre a magnitude da profissionalização, da 

formação inicial, conclusão da habilitação e do mercado de trabalho; 

 

2.Formação Continuada: Os textos sobre esse tema, abordam a pós-graduação 

enquanto formação continuada e como fator importante na carreira do educador da 

EJA, como também, tratam de como se dá essa formação continuada através das 

vivências obtidas no processo;  

 

3.Grupos de Trabalhos: Aparecem como meio de desenvolver a formação 

continuada dos professores da EJA através de encontros, grupos de estudo/ 

trabalho, em que compartilham sobre as suas práticas e refletem com a partir de 

embasamentos teóricos;  

 

4.Análise de Produções Científicas: Os artigos identificam e analisam, 

qualitativamente e quantitativamente, os levantamento bibliográfico de produções 

científicas sobre a formação inicial e continuada nas licenciatura para a EJA, assim 
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como os projetos pedagógicos nesses cursos, além de identificar, um baixo número 

de publicações específicas sobre a formação docente na EJA. ;  

 

5.Pensamentos de Paulo Freire: Buscam compreender, através de Freire como 

base teórico-reflexiva, os desafios, limites e possibilidades encontrados na formação 

de docentes para atuar na EJA;  

 

6.Campo/rural: Expõem os desafios encontrados pela EJA no campo e 

consequentemente a formação de seus professores, já que cada um possui 

singularidades a serem respeitadas na relação com o trabalho. Outro fator 

identificado foi o desenvolvimento de parcerias entre o setor público e entidades 

locais e sobre como esse processo interfere na EJA; 
 

7.Programas De Extensão/Estágio: Os artigos apresentam a potencialidade 

existente entre a parceria entre as universidades públicas e as escolas de educação 

básica, em que através de projetos de extensão e de estágios é desenvolvido um 

processo de maior aprendizagem na formação inicial do aluno licenciando, já que 

ocorre o contato direto com vivências da prática e reflexões sobre as teorias que se 

baseiam;  

 

8.Licenciaturas: Entre os temas apresentados para a formação docente da EJA nas 

licenciaturas, encontrou-se um texto que aborda a comparação/ diferenciação entre 

os professores que atuam na EJA e tiveram ou não a formação continuada, já outros 

debatem sobre o lugar ocupado por essa modalidade nos cursos de licenciatura no 

processo de formação inicial dos docentes (já que em alguns cursos a disciplina 

ofertada sobre EJA é optativa, ou seja, professores podem se formar sem ter 

conhecido, debatido e refletido tal modalidade e suas necessidades, na sua 

formação inicial), assim como também defendem a modalidade como direito e o 

respeito que deve-lhe ser servido acerca de suas singularidades ;  

 

9.Reflexão Histórico-crítica: Objetiva-se refletir historicamente os caminhos 

percorridos pela Educação de Jovens e Adultos, os obstáculos que vem superando, 

assim como e as possibilidades sobre a formação de seus educadores;  
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10.Tecnologias Digitais: Buscou-se nos artigos refletir sobre a formação 

continuada dos professores da EJA visando as tecnologias digitais, no ambiente, 

educacional como ferramenta pedagógica, assim como, pensar na possibilidade de 

uso na formação continuada desses docentes; 

 

11.Psicologia: O texto tem como objetivo colaborar com os estudos acerca de 

formação docente na EJA através do campo da psicologia como prática docente;  

 

12.Políticas Públicas: Por meio de reflexões acerca das políticas neoliberais 

desenvolvidas nos governos de Collor, FHC e Lula, são debatidas as políticas 

públicas destinadas a formação de professores na EJA, com o objetivo de certificar 

se há a ideia de necessidade de formação específica para esta modalidade ou 

propostas de retratação das políticas anteriores, a fim de respeitar as 

particularidades da EJA; 

 

13.Identidade, Representação Social E Afetividade: Os artigos desenvolvem suas 

questões através da construção da identidade do professor da EJA, apresentando a 

importância da reflexão sobre a trajetória percorrida e a afetividade no processo 

educacional; 

 

14.Inclusão: Apresenta um levantamento bibliográfico acerca da fragilidade 

encontrada pelos professores na sua formação (inicial e/ou continuada) para lidar 

com as questões apresentadas pelos seus alunos portadores de alguma 

necessidade especial, além de um baixo número de produções publicadas acerca 

desse tema; 

 

15.Sistema Prisional: Questionam a formação de professores, a necessidade de 

formação especializada para atender as especificidades desse ambiente de 

trabalho, além de apresentar dificuldades na relação entre as questões educacionais 

e o regime do sistema prisional; 
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16.Coordenador Pedagógico: Mostra a importância do papel do coordenador 

pedagógico no processo de formação continuada dos educadores da EJA; 

 

17.Comunidades indígenas: Apresentam as singularidades do exercício da 

docência em comunidades indígenas e como é desenvolvida a formação desses 

professores aliados aos aspectos culturais dessa população; 

 

Conseguinte, as produções científicas analisadas acerca da formação inicial 

e/ou continuada de professores na Educação de Jovens e Adultos, apresentam-se 

com temas que decorrem da trajetória vivenciada por essa modalidade, assim como, 

sobre os embates com as políticas públicas de cunho neoliberal, que em muitos 

momentos contribuíram para o estado atual que a EJA encontra-se atualmente. 

Afirmam-se ideias generalistas, fragmentadas, descontínuas, que advém das 

parcerias desenvolvidas entre o setor público e o privado que alimenta a ideia de 

educação como preparação para o mercado de trabalho tratando essa modalidade e 

os sujeitos que a ela pertencem como mercadorias para alavancar o setor econômico 

do país. Abordam-se nos artigos analisados, questões como a ausência da EJA nos 

currículos dos cursos de licenciatura, a falta de publicações sobre esse assunto, o 

que indica invisibilidade no meio acadêmico, há falta de compreensão acerca das 

particularidades inerentes a tal modalidade, entre outros fatores que desencadeiam, 

consequentemente, processo do sucateamento das escolas públicas, principalmente 

daquelas que ofertam a EJA.  

Em grande parte dos casos, as escolas não estão preparadas para atender o 

público da Educação de Jovens e Adultos, pois são espaços destinados a crianças e 

adolescentes em que durante o período da noite é cedida as turmas da EJA para 

ofertar a educação que em algum momento foi negada. Desenvolve-se, portanto, 

casos de violência simbólica, pois as cadeiras e mesas não comportam o corpo de 

um adulto e nas paredes estão as atividades das turmas dos turnos anteriores, logo, 

aquele aluno que teve seu direito negado em algum momento, agora ocupa um lugar 

que não enxerga seu pertencimento e identidade, somente há um lugar emprestado 

que não pode-se apropriar.  

O desconforto causado por essas questões presentes em grande parte das 

escolas que ofertam a EJA, gera desânimo, baixa estima e o sentimento de 
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incapacidade justamente por não pertencer a tal lugar e com isso, acarretando, na 

evasão escolar – que também ocorrer por outros fatores. Entretanto, deve-se refletir 

que com o grande número de evasão e consequentemente a diminuição de alunos 

por turma, gera o fechamento da EJA em muitas escolas, pois “não possuem alunos 

suficientes para uma turma” e enxergam esse processo como despesa grande 

demais para manter os poucos alunos em sala de aula. Sendo assim, as políticas 

públicas que não respeitam as singularidades da Educação de Jovens e Adultos, 

pois não ofertam um lugar adequado para o desenvolvimento do conhecimento, são 

responsáveis pelo processo de evasão escolar que garante a hegemonia da classe 

economicamente predominante.  Pois, somente aqueles que detêm o poder 

econômico, político ou social, poderão usufruir da qualidade dos serviços que lhe são 

ofertados. Portanto, segundo Darcy Ribeiro “a crise da educação no Brasil não é uma 

crise é um projeto”, já que assim, as camadas altas/ dominantes da sociedade 

continuam mantendo o controle do acesso a bens de qualidade como moradia, 

saúde, educação e trabalho e para a classe trabalhadora, resta-lhe a falta de 

estrutura dos direitos básicos.  

Sendo assim, são apresentados na pesquisa, temas que abordam os desafios 

da formação docente para atuar na EJA. Esta modalidade é invisibilizada pelos 

cursos de licenciatura, quando comparada com a atenção que as demais 

modalidades de educação brasileira recebem. Para ela são reservadas políticas 

fragmentadas, aligeiradas, descontínuas, com frágeis metas, em que a formação de 

qualidade para os seus educadores se torna um tópico diminuto. Assim com a baixa 

oferta de disciplina desse tema nos cursos de formação inicial, ou uma formação 

continuada que foge das especificidades do contexto em que o educador atua. Foi 

possível notar, durante a elaboração deste trabalho que em alguns cursos de 

licenciatura essa modalidade é ofertada como uma disciplina optativa, acarretando 

na formação de futuros professores que não tiveram contato com a EJA, tendo a 

possibilidade de posteriormente lecionar.  

Na pesquisa, encontrou-se, textos sobre formação inicial nos cursos de 

licenciaturas como Pedagogia, Ciências e Educação Física, que partiam da análise 

das propostas de seus currículos, trajetória desses estudantes, de suas práticas de 

leitura, assim como, houve a presença de texto sobre os cursos de extensão e/ou 

estágios supervisionados em diversas licenciaturas como meio de formação inicial.  
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Mostra que a EJA está se destacando gradualmente e mesmo com os estudos 

e com as práticas que são voltadas para essa área, a procura pela formação 

específica ainda está em baixa. Apresenta outro ponto que é a possibilidade do 

trabalho colaborativo para a consolidação e composição dessa área, assistindo 

assim, de uma forma melhor, os sujeitos que tiveram seus direitos impedidos de 

algum jeito. 

Especificamente, no processo em que os alunos tiveram uma vivência direta 

com essa modalidade, apresentou-se um aprendizado mais significativo, além de 

uma melhor compreensão do contexto em que a EJA está inserida. 

Sobre a formação continuada, identificou-se diversas possibilidades de 

desenvolvê-la, como o caso dos grupos de trabalhos (GTs) com o intuito de que, 

através da colaboração, cooperação e trabalho em coletivo, alcançassem a evolução 

da qualidade ofertada para a Educação de Jovens e Adultos, além de ser necessária 

e mostra-se como o melhor caminho a ser seguido para atender as especificidades 

dessa modalidade. Outro assunto tratado foi o uso do ambiente virtual onde se 

analisou a formação continuada de professores da EJA a partir do uso de tecnologias 

digitais de comunicação e informação como ferramenta de auxílio a práticas 

educacionais. Compreendendo que em muitas das vezes, os professores utilizam as 

ferramentas de aprendizagem online, porém não usufruem toda a sua potencialidade. 

Foi possível identificar, de maneira mais focalizada, textos que abordassem 

temas específicos como a formação de professores para atuar no campo ou em 

instituições educacionais localizadas no presídio, assim como, a formação de 

professores com deficiência para atuar na EJA. Afirmam que é responsabilidade de 

cada curso (formador de professores) refletir sobre seus currículos e como eles 

excluem certas demandas da sociedade, como os casos citados, assim como, 

investigar o motivo de ainda desconsiderarem a verdadeira necessidade da 

especificidade da formação dos educadores, que como ferramenta, pode atingir 

outros espaços institucionais da sociedade. No caso do sistema prisional ainda 

apresenta uma resistência em dialogar com as IES, impossibilitando o diálogo. 

Sendo assim, a educação prisional não deveria tolher o diálogo entre as partes 

(sociedade e os sujeitos privados de sua liberdade), já que as vivências significativas 

no âmbito educacional dependem do diálogo para acontecer. Por fim, encontraram-

se artigos que abordaram a psicologia e a afetividade na formação dos professores 
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que atuam na EJA. Onde demonstrou-se a importância da psicologia e da afetividade 

na formação docente. 

Entre as principais conclusões encontradas nos artigos publicados na 

plataforma da CAPES, encontra-se a compreensão acerca da trajetória histórica da 

EJA que se deu através de superação de obstáculos. Os textos apresentam ideias de 

que uma escola de qualidade necessita se diferenciar do modelo atual, superando a 

divisão entre o trabalho manual e intelectual, em que todos possam participar, 

através de uma gestão democrática, desenvolvida pelos próprios sujeitos, partindo 

assim da reformulação da formação de professores e de um currículo diferenciado. 

Além de atestar a ideia da formação de professores para a EJA ser descontinuada e 

fragmentada, apresenta grande interferência de ONGs e outros ramos do setor 

privado nos espaços educacionais, e com isso questiona-se a influência dessas 

parcerias e o quanto beneficia cada lado. O afastamento do Estado, em relação a 

suas responsabilidades com os direitos básicos, gera um grande desenvolvimento de 

sucateamento das escolas públicas que acarreta em um forte processo de evasão 

escolar, onde consequentemente, garante a hegemonia da burguesia. Além de 

apresentar existência de uma lacuna decorrente do processo de formação dos 

professores e que precisa ser preenchida. Para isso, o professor deve compreender 

a organização desse espaço-tempo escolar de maneira singular, assim como a 

percepção acerca dos jovens e adultos. 

Percebeu-se nas buscas que as políticas educacionais abordam a formação 

de docentes na EJA de forma superficial. Logo, se faz importante repensar tais 

políticas, tendo como objetivo a garantia de ofertar uma educação de qualidade para 

os sujeitos da EJA, que em busca de um direito básico antes negado, voltam ao 

espaço escolar. Compreendendo a formação não só para a educação infantil e no 

fundamental I, no caso da pedagogia, ou nos saberes científicos específicos, no caso 

dos outros cursos de licenciatura, mas também prepara seus alunos para atender as 

especificidades do público dos jovens e adultos. Em um dos textos, solidifica-se a 

ideia de que a formação dos docentes que atuam na Educação de Jovens e Adultos 

não deve terminar junto com o curso de graduação. Sendo assim, se faz necessário, 

compreender a formação inicial apenas como uma fase alcançada e que o processo 

de formação não termina ali. Defendendo, a possibilidade do curso de pós-graduação 

como meio de dar continuidade a formação dos docentes dessa modalidade. Um 
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artigo apresentou, como possibilidade, para a atuação do professor na EJA, possuir 

um dia da semana dedicado aos estudos, além de possibilitar um processo que 

estreite as relações entre o professor e a reconstrução dos planos de estudo dessa 

modalidade. 

Colocando em evidência que as atividades extensionistas não recebem tanta 

atenção quanto deveriam, pois é um recurso que precisa ser mais valorizado, já que 

articula as atividades de investigação e didática que são fundamentais para a 

formação inicial. Pois os professores da EJA, como os seus alunos adultos 

constroem o aprendizado de maneira relevante quando parte de um ponto mais 

concreto e familiar, através de suas vivências. Portanto, é significativo esse 

processo, pois os professores visualizam com mais clareza os reais obstáculos de 

sua escola e assim podem agir como protagonistas das mudanças. Para isso, 

demonstra-se a necessidade da coletividade, onde um aprende com o outro através 

de suas vivências e experiências teóricas ou práticas, onde tal atividade é 

desenvolvida nos cursos de extensão. Logo, algumas publicações atestam a 

importância das IES para a solidificação de ações pedagógicas na EJA, já que é uma 

modalidade marcada por questões como a desigualdade social e, além disso, 

compreender a necessidade de uma formação de professores de licenciatura que 

seja comprometida com as singularidades inerente a EJA. Desta maneira, pode-se 

reconhecer os seus saberes diversos adquiridos ao longo da vida e levá-los para a 

sala de aula, somando aos saberes acadêmicos, refletindo, debatendo e trabalhando 

os preconceitos existente acerca desse tema. Em uma das pesquisas, aponta-se a 

dialogicidade freiriana como um bom caminho para seguir na construção do docente 

que atuará na EJA, refletindo na sua relação com os alunos e com o objeto de 

estudo. Tendo como ponto de partida as vivências dos alunos, seus hábitos culturais, 

regionais, de fala e etc., partindo dos pensamentos de Freire apresentando-os como 

fontes para a construção de uma educação coletiva, emancipadora, humanizada e 

para todos. 

Os resultados apresentando neste estudo evidenciam o lugar ocupado pela 

Educação de Jovens e Adultos no meio acadêmico. Através do levantamento 

bibliográfico na plataforma CAPES, obteve-se um baixo número de produção 

científica acerca da formação de professores para essa modalidade, e a partir da 

análise de tais artigos, constatou-se que, não somente, é baixo o número de artigos 
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escritos como também o que eles trazem como questões, pois apresentam, em 

alguns casos, o afastamento de certas licenciaturas com a EJA.  

Nesse âmbito é válido refletir que o baixo quantitativo de publicações 

encontradas traz consigo a ideia de que a formação de professores não é um 

assunto "popular", que é debatido, questionado e refletido nas instituições de ensino 

superior. Constatou-se a concentração de publicações entre poucas IES que 

fomentam esse assunto, logo, compreende-se assim, a ausência de outras 

universidades como secundarização da EJA em seus currículos e como foco de 

atuação/formação. 

Os artigos analisados no site da CAPES, exibem, em muitos casos, a 

necessidade desta modalidade ser respeitada por suas particularidades e para isso, 

a formação do professor deveria ter mais espaços para desenvolver debates, 

levando os estudantes das IES a compreender as singularidades e necessidades da 

EJA. 

É premente de que se invista na investigação sobre a EJA, especialmente 

sobre a questão da formação docente para a EJA, como possibilidade de 

fortalecimento da área de Educação de Jovens e Adultos. Tal desafio se insere no 

reconhecimento da EJA como campo de pesquisa e, para tanto é fundamental 

conhecer e sistematizar o que já foi produzido em EJA assim como, contribuir para a 

ampliação nesse campo 
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Conclusão 

 

Este estudo não se pretendeu conclusivo sobre o tema para o qual se voltou. 

Compreendemos que foi uma pesquisa inicial que resultaram algumas análises e 

reflexões para aprofundamento posterior. 

Nossa monografia focalizou dentro do amplo universo da Educação de 

Jovens e Adultos, especificamente, a questão da formação de professores. E, nessa 

área, dentre várias possibilidades de abordar o tema, optamos por uma pesquisa 

bibliográfica em um local previamente selecionado, pela sua relevância acadêmica, 

o portal de periódicos da CAPES. Temos ciência que este local não representa todo 

o universo de publicações sobre o tema. Contudo, era necessário fazer recortes no 

tema e no local a ser pesquisado e esta é uma escolha pertinente. 

O processo de pesquisa foi relatado em três capítulos. O primeiro 

desenvolveu-se em um apanhado histórico, apresentando o neoliberalismo e as 

suas políticas públicas como peças fundamentais para o atual momento vivenciado 

pela EJA. O segundo capítulo buscou abordar a formação inicial e continuada dos 

professores que atuam ou atuarão nesta modalidade. Por fim, o terceiro capítulo foi 

elaborado através de análises sobre os artigos científicos publicados no site CAPES 

sobre a formação de professores na EJA. 

Nosso estudo confirmou algo recorrente na literatura da área sobre o não 

lugar ocupado pela Educação de Jovens e Adultos no meio acadêmico. Através do 

levantamento bibliográfico na plataforma CAPES, constatou-se um baixo número de 

produção científica acerca da formação de professores para essa modalidade, e a 

partir da análise de tais artigos, constatou-se que, não somente, é baixo o número 

de artigos escritos como também o que eles trazem como questões, pois 

apresentam, em alguns casos, o afastamento de certas licenciaturas com a EJA. 

Soares (2008) apresenta que: 

 
Pesquisa realizada por Soares (2008) indicava que, até o ano de 2006, 
havia no Brasil uma significativa ausência da discussão sobre a EJA nas 
variadas licenciaturas, responsáveis pela formação dos professores que 
poderiam vir a atuar na EJA, mesmo sem uma qualificação especial para o 
desenvolvimento deste trabalho, no segundo segmento do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio6, agindo, invariavelmente, de forma 
improvisada com os alunos da EJA. (apud. VENTURA, 2008, P. 73 e 74) 
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Nesse âmbito é válido refletir que o baixo quantitativo de publicações 

encontradas traz consigo a ideia de que a formação de professores não é um 

assunto "popular", que é debatido, questionado e refletido nas instituições de ensino 

superior. Constatou-se a concentração de publicações entre poucas IES que 

fomentam esse assunto, logo, compreende-se assim, a ausência de outras 

universidades como secundarização da EJA em seus currículos e como foco de 

atuação/formação. 

Os artigos analisados no site da CAPES, exibem, em muitos casos, a 

necessidade desta modalidade ser respeitada por suas particularidades e para isso, 

a formação do professor deveria ter mais espaços para desenvolver debates, 

levando os estudantes das IES a compreender as singularidades e necessidades da 

EJA. 

É premente de que se invista na investigação sobre a EJA, especialmente 

sobre a questão da formação docente para a EJA, como possibilidade de 

fortalecimento da área de Educação de Jovens e Adultos. Tal desafio se insere no 

reconhecimento da EJA como campo de pesquisa e, para tanto é fundamental 

conhecer e sistematizar o que já foi produzido em EJA assim como, contribuir para a 

ampliação nesse campo.  

Por fim, cabe registrar, que o quadro produzido no processo de pesquisa, que 

se encontra apêndice a esta monografia, pode servir de base para estudos 

posteriores. Outro destaque é que por um lado, temos consciência dos limites do 

levantamento realizado, que se limitou ao portal de periódicos da CAPES e, 

certamente, muitas publicações ficaram de fora; por outro lado, por motivo de recorte 

do tema, o portal se mostrou um local significativo para a percepção da produção 

teórica sobre o tema Formação de Professores para EJA. Esperamos no futuro, 

poder retomar e aprofundar o quadro e esse primeiro esforço de trabalho 

acadêmico.  
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Tabela_1 Artigos encontrados no processo de busca pelo site da plataforma CAPES 

N TÍTULO AUTOR 
(A)S 

LINK DE 
ACESSO 

INSTITUIÇÃ
O 

ANO SÍNTESE DO 
RESUMO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
DAS CONCLUSÕES 

1 Trabalhos Colaborativos 
na Formação de 

Professores da Educação 

de Jovens e Adultos 

Cláudia 
Ribeiro 

Bellochio e 

Mariglei 
Severo 

Maraschin 

https://doaj.org/
article/9489ad1
2ad0e4002b15

406d9291a514
7 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 

(UFSM), 
Santa Maria 

- RS 

2006 Formou-se um grupo 
de estudos com 

professores da rede 

pública da EJA (anos 
iniciais), onde 

puderam aprender e 

compartilhar suas 
vivências e saberes, 

com isso, desenvolver 

críticas de suas 
práticas, de maneira 
teórica, reflexiva e 

coletiva. 

Defende o processo de 
investigação-ação 

participativa nos grupos de 

estudo, para a formação 
continuada dos professores 

da EJA. É significativo que os 

professores visualizam com 
mais clareza os reais 

obstáculos de sua escola e 

assim ajam como 
protagonistas das mudanças. 
Outro ponto visto como um 

caminho de importância é o 
planejamento dos encontros 
com os grupos, pois assim 

como os alunos da EJA, os 
professores como adultos 
aprendem partindo de um 

ponto mais concreto e 
familiar, às suas vivências. 
Com isso, demonstra-se a 

necessidade da coletividade, 
onde um aprende com o 

outro através de suas 

vivências e experiências 
teóricas ou práticas. 

2 Ressignificando A Prática 

Docente Na Educação De 
Jovens E Adultos A Partir 
Da Pesquisa Participante 

Marcio Hoff https://doaj.org/

article/f026012
12ac64931b85
a92f52740b137 

Pontifícia 

Universidade 
Católica do 
Rio Grande 

do Sul 
(PUCRS), 

Porto Alegre 

-RS 

2007 A partir de Encontros 

de Formação 
(continuada) de 
professores da 

Educação de Jovens e 
Adultos, foi 

desenvolvida uma 

proposta pedagógica 
relacionando a 

realidade na prática 

com reflexões teóricas 
em uma pesquisa 

participativa, de forma 

que problematiza o 
contexto histórico e 

social vivido por esses 

sujeitos. Através deste 
trabalho, pode-se 

analisar e entender 

diversas situações, 
antes não 

compreendidas pelos 

professores que 
ocorrem na sala de 

aula. Com os 

resultados dos 
estudos, procurou-se 
dar novos significados 

aos espaços 

ocupados pelos 
educadores e 

Concluiu-se que esse estudo 

pode ser encaixado em 
demais espaços em que haja 
a necessidade de fazer com 

que o aluno compreenda o 
seu lugar na sociedade 

através das ressignificação 

das práticas dos professores, 
que nesse caso, apresenta a 
EJA como elemento central. 

https://doaj.org/article/9489ad12ad0e4002b15406d9291a5147
https://doaj.org/article/9489ad12ad0e4002b15406d9291a5147
https://doaj.org/article/9489ad12ad0e4002b15406d9291a5147
https://doaj.org/article/9489ad12ad0e4002b15406d9291a5147
https://doaj.org/article/9489ad12ad0e4002b15406d9291a5147
https://doaj.org/article/f02601212ac64931b85a92f52740b137
https://doaj.org/article/f02601212ac64931b85a92f52740b137
https://doaj.org/article/f02601212ac64931b85a92f52740b137
https://doaj.org/article/f02601212ac64931b85a92f52740b137


72 

 

educandos, fazendo 

com que enxergassem 
sujeitos sociais, 
históricos, com 

conhecimento crítico-
reflexivo da própria 

realidade e da que os 

rodeiam. 

3 O educador de jovens e 

adultos e sua formação 

 

Leôncio 

Soares 

https://doaj.org/

article/0b4ac85f
59454c039c05c
c19afc5e9cd?fr

brVersion=2 

Universidade 

Federal de 
Minas 
Gerais 

(UFMG), 
Belo 

Horizonte- 
MG 

 

2008 Tal artigo aborda a 

formação inicial do 
docente da EJA no 
curso de Pedagogia 

de uma universidade 
federal. Tem como 
objetivo analisar 

relevância da 

profissionalização, a 
significância da 
formação inicial, 

conclusão da 
habilitação e a 
introdução do 

educador no mercado 
de trabalho. 

Mostra que a EJA está se 

destacando gradualmente e 
mesmo com os estudos e 
com as práticas que são 

voltadas para essa área, a 
procura pela formação 

específica ainda está em 
baixa. Apresenta outro ponto 

que é a possibilidade de 
colaboração para a 

consolidação e composição 

dessa área, assistindo, de 
uma forma melhor, os 

sujeitos que tiveram seus 

direitos impedidos de algum 
jeito. 

4 Ensino de Química na 
Educação de Jovens e 
Adultos: Relação entre 

estilos de pensamento 
formação docente 

 

Marcelo 
Lambach  

Carlos 

Alberto 
Marques 

https://doaj.org/
article/be35aa1
7741e4e6a81a

bb7135ea9c2d
c 

Universidade 
Federal de 

Santa 

Catarina 
(UFSC), 

Florianópolis 

- SC 

2009 O presente texto  traz 
como proposta a 

comparação entre os 

estilos de 
pensamentos entre os 

professores de 

química - que tiveram 
ou não formação 
continuada -  que 

atuam na EJA do 
estado do Paraná. 

Apresenta como conclusão a  
ideia de que a  

desconstrução de 

pensamentos desenvolvidos 
ao longo da vida é difícil e 

sendo assim, para os 

professores que buscam a  
atuação na EJA, participar de 

uma formação continuada 

em grupo, mostra-se como 
melhor caminho a ser 

seguido para melhor atender 

as especificidades dessa 
modalidade. 

5 A formação de 

professores para 
Educação de Jovens e 

Adultos (EJA): as 

pesquisas na Argentina e 
no Brasil 

Marcos 

Villela 
Pereira e 
Monica de 

la Fare 

http://repositori

o.pucrs.br/dspa
ce/handle/1092

3/8725 

Não 

encontrada a 
instituição 
vinculada 

aos autores 

Revista 
Brasileira de 

Estudos 
Pedagógicos
, Brasília – 

Brasil. 

2011 Este artigo, foi gerado 

através da união entre 
pesquisadores 

brasileiros e 

argentinos, aonde 
conjuntamente vêm 
indagando sobre a 

produção de 
conhecimento na área 

da Educação de 

Jovens e Adultos. O 
foco do estudo foi 
sobre a formação 

docente para a EJA 
nos dois países. 
Identificaram um 

paradoxo, em que há 
um baixo número de 
produção científica 

voltada propriamente 
para a formação de 
professores para a 

EJA, mas por outro 
lado, há uma grande 
linha histórica sobre 

estudos de formação 
docente na área da 

educação. 

 

6 Dialogicidade E A 
Formação De Educadores 
Na EJA: As Contribuições 

Leôncio 
José 

Gomes 

http://educa.fcc.
org.br/pdf/etd/v
15n02/v15n02a

Universidade 
Federal de 

Minas 

2013 Este trabalho traz 
análises sobre as 
particularidades 

O artigo aponta a 
dialogicidade freiriana como 
um bom caminho para seguir 

https://doaj.org/article/0b4ac85f59454c039c05cc19afc5e9cd?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/0b4ac85f59454c039c05cc19afc5e9cd?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/0b4ac85f59454c039c05cc19afc5e9cd?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/0b4ac85f59454c039c05cc19afc5e9cd?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/0b4ac85f59454c039c05cc19afc5e9cd?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/be35aa17741e4e6a81abb7135ea9c2dc
https://doaj.org/article/be35aa17741e4e6a81abb7135ea9c2dc
https://doaj.org/article/be35aa17741e4e6a81abb7135ea9c2dc
https://doaj.org/article/be35aa17741e4e6a81abb7135ea9c2dc
https://doaj.org/article/be35aa17741e4e6a81abb7135ea9c2dc
http://repositorio.pucrs.br/dspace/browse?type=author&value=Marcos+Villela+Pereira
http://repositorio.pucrs.br/dspace/browse?type=author&value=Marcos+Villela+Pereira
http://repositorio.pucrs.br/dspace/browse?type=author&value=Marcos+Villela+Pereira
http://repositorio.pucrs.br/dspace/browse?type=author&value=Monica+de+la+Fare
http://repositorio.pucrs.br/dspace/browse?type=author&value=Monica+de+la+Fare
http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/8725
http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/8725
http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/8725
http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/8725
http://educa.fcc.org.br/pdf/etd/v15n02/v15n02a04.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/etd/v15n02/v15n02a04.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/etd/v15n02/v15n02a04.pdf
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De Paulo Freire Soares e 

Ana Paula 
Ferreira 
Pedroso 

04.pdf Gerais 

(UFMG), 
Belo 

Horizonte- 

MG 

 

pertencentes à EJA, 

traçando assim, as 
formas desse campo 
educacional. Explica 

também sobre a 
formação dos 

professores da EJA e 

aponta os seus 
principais desafios, 

utiliza de 

pensamentos de 
Paulo Freire para 
cooperar com os 

assuntos tratados. 

na construção do docente 

que atuará na EJA, como na 
sua relação com os alunos e 

com o objeto de estudo. 

Tendo como ponto de partida 
as vivências dos alunos, 
seus hábitos culturais, 

regionais, de fala e etc. 
assim os pensamentos de 
Freire seriam fontes para a 

construção de uma educação 
coletiva, emancipadora, 

humanizada e para todos. 

7 Formação de educadores 
de jovens e adultos do 

campo: quase tudo por 
fazer 

 

Marlene 
Ribeiro 

https://doaj.org/
article/5f9bc97c

feed4c4295db1
afab8754492 

Universidade 
Federal do 

Rio Grande 
do Sul 

(UFRGS), 

Porto Alegre 
- RS, 

2013 Esta obra tem como 
finalidade o estudo 

três temas com alto 
nível de dificuldade de 
ser tratado. Educação 

de jovens e adultos, 
formação de 

professores para esta 

modalidade e a 
educação no campo, 

em que cada uma 

possui características 
para serem abordadas 

e interligadas. 

Mostra-se no texto que a 
formação do educador da 

EJA que atua no campo, 
deve ser repensada já que 
atender tais comunidades 

que possuem necessidades 
específicas em relação ao 

trabalho-educação 

8 Formação Inicial De 
Professores E Educação 

De Jovens E Adultos: 
Possibilidades Da 

Extensão Universitária 

Maria Júlia 
Canazza 

Dall’Acqua, 
Célia 

Regina 

Vitaliano e 
Relma Urel 

Carbone 

Carneiro 

https://doaj.org/
article/13e8001

3604d41bfb109
cedadae7df32 

Universidade 
Estadual 

Paulista 
(UNESP), 

São Paulo - 

SP (2); 

Universidade 
Estadual de 

Londrina 
(UEL), 

Londrina - 
PR 

2013 O texto decorre uma 
atividade extensionista 

para os cursos de 
pedagogia e ciências 
sociais (licenciatura) 

com duração de um 
ano letivo. Apresenta 
o projeto de extensão 

como um contato 
inicial da docência 

real, mas 
supervisionada, de 

maneira que garante 
um espaço para o 

exercício de reflexão 

sobre o que foi 
praticado. Sendo a 

supervisão e a 

autopercepção o que 
mais chamaram a 
atenção entre os 

graduandos, pois 
esses são 

mecanismos que não 

costumam observar 
em seus estágios 

habituais. 

Segundo o artigo, é possível 
concluir que, as atividades 

extensionista não recebem 
tanta atenção quanto 

deveriam, é um recurso que 

precisa ser mais valorizado, 
já que articula as atividades 
de investigação e didática 

que são fundamentais para a 
formação inicial. 

9 Formação De Professores 
e Educação De Jovens E 

Adultos: O Formal E O 
Real Nas Licenciaturas 

 

Jaqueline V
entura e 

Maria 
Inês Bomfi

m 

http://www.sciel
o.br/scielo.php?

frbrVersion=2&
script=sci_artte
xt&pid=S0102-

469820150002
00211&lng=en
&tlng=en#aff1 

Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF), 

Niterói - RJ 

2015 Este artigo busca 
debater acerca do 

espaço ocupado pela 
Educação de Jovens e 
Adultos no processo 

de formação inicial de 
professores que é 
desenvolvida nos 

cursos de licenciatura. 
Frisando que tanto o 

direto como à 
identidade própria 

dessa modalidade é 
garantido pela 

Constituição de 1988, 

recorre também a 

Apresenta, por fim o quanto a 
EJA é invisibilizada pelas 

licenciaturas, equiparando a 
sua condição enquanto 
modalidade de ensino 

brasileira. Políticas 
fragmentadas, aligeiradas, 

sem sequências, metas 

acanhadas, remete a 
Educação de Jovens e 
Adultos a um programa 

social que em suas metas 

tem a universalização da 
educação básica e de 

qualidade para todos, como 

http://educa.fcc.org.br/pdf/etd/v15n02/v15n02a04.pdf
https://doaj.org/article/5f9bc97cfeed4c4295db1afab8754492
https://doaj.org/article/5f9bc97cfeed4c4295db1afab8754492
https://doaj.org/article/5f9bc97cfeed4c4295db1afab8754492
https://doaj.org/article/5f9bc97cfeed4c4295db1afab8754492
https://doaj.org/article/13e80013604d41bfb109cedadae7df32
https://doaj.org/article/13e80013604d41bfb109cedadae7df32
https://doaj.org/article/13e80013604d41bfb109cedadae7df32
https://doaj.org/article/13e80013604d41bfb109cedadae7df32
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=2&script=sci_arttext&pid=S0102-46982015000200211&lng=en&tlng=en#aff1
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legislação para referir-

se a formação de 
professores e, ainda 
aponta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais 
de campos 

designados, onde 

foram ocultadas as 
particularidades da 

EJA. 

um tópico diminuto. 

10 O marxismo historicista na 
formação de professores 

de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) 

 

Fabio 
Fernandes 

Villela 

https://doaj.org/
article/df46e39

9fc07482ea5d8
f38cfd721ffe 

 

 

 

 

Universidade 
Estadual 

Paulista 
(UNESP), 

São Paulo - 
SP 

2015 Através de uma 
perspectiva marxista 

histórica, o artigo traz 
à ideia de superar 

obstáculos 
apresentados na 

educação de jovens e 
adultos, entre eles à 

divisão do trabalho na 

escola, através do 
trabalho coletivo 

Este texto afirma a ideia de 
uma escola de qualidade que 

se diferente do modelo atual, 
superando a divisão entre o 

trabalho manual e intelectual, 
em que todos possam 

participar, através de uma 
gestão democrática, 

desenvolvida pelos as 

próprios sujeitos, partindo 
assim da reformulação da 
formação de professores e 

de um currículo diferenciado. 

11 Reflexão e Análise da 

Formação de Educadores 
de Jovens e Adultos do 

Campo 

Katia 

Pinheiro Fr
eita e 

Lourdes 

Helena 
da Silva 

 

http://www.sciel

o.br/pdf/edreal/
v41n2/2175-
6236-edreal-

47950.pdf 

 

Universidade 

Federal de 
Viçosa 
(UFV), 

Viçosa - MG 

2016 Neste texto, busca-se 

apresentar os desafios 
da EJA no campo e 

consequentemente a 

formação de seus 
professores 

Identificou-se que no campo, 

grande parte do 
desenvolvimento da EJA 

ocorre por meio de parcerias 

entre o governo e as 
entidades locais. 

Apresentando também, a 

necessidade de formação 
inicial e continuada dos 

professores que trabalham 

nessa modalidade de 
educação. 

12 A Concepção Freireana 

Como Aporte Para A 
Formação Permanente De 

professores De EJA 

Suzi Laura 

da Cunha e  
Nadir 

Castilho 

Delizoicov 

http://revistas.p

ucsp.br/curricul
um/article/view/
26328/19382 

 

 

 

 

Universidade 

Comunitária 
da Região 

de Chapecó 

(Unocapecó)
, Chapecó - 

SC; 

Universidade 
Federal de 

Santa 

Catarina 
(UFSC), 

Florianópolis 

- SC 

2016 O texto busca, através 

de uma perspectiva 
freiriana, compreender 
os desafios, limites e 

possibilidades da 
formação de 

professores da EJA 

A partir de entrevistas e 

análises com docentes 
atuantes na EJA (professores 

e coordenadores), foi 

possível incorporar práticas 
dessa perspectiva no 

cotidiano desses 

educadores. Além de 
esbarrar em limites 
encontrados para a 

implementação dessa 
concepção como a à prática 

de professores e 

coordenadores que não 
estavam propensos a  

mudanças 

13 A Ead E O Uso Cotidiano 
Das Tecnologias Digitais: 

Possibilidade Para A 

Formação Do Professor 
Da EJA 

 

Flávia 
Andréa  

Dos Santos  

; Sérgio 
Paulino  

Abranches 

 

http://revistas.p
ucsp.br/curricul
um/search/auth

ors/view?firstN
ame=S%C3%A
9rgio&middleN

ame=Paulino&l
astName=Abra
nches&affiliatio

n=Universidade
%20Federal%2
0de%20Perna

mbuco&country
=BR 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 

(UFPE), 
Recife - PE; 

Universidade 

de São 
Paulo (USP), 
São Paulo - 

SP 

2016 O texto traz à ideia de 
refletir acerca das 

tecnologias digitais e o 

seu uso no dia a dia, 
de forma que 
beneficie  à 

implantação da EAD 
no andamento da 

formação dos 

professores que 
atuam na EJA, através 

de um questionário 

semiestruturados com 
professores já 
atuantes nessa 

modalidade. 

O artigo apresenta a EAD 
como uma possibilidade 
relevante no processo da 

formação docente para a  
EJA, pois é um meio que 

auxiliaria no preenchimento 

dos espaços deixados pela 
formação inicial, além de 

proporcionar estudos 

necessários especificamente 
para a EJA. 

https://doaj.org/article/df46e399fc07482ea5d8f38cfd721ffe
https://doaj.org/article/df46e399fc07482ea5d8f38cfd721ffe
https://doaj.org/article/df46e399fc07482ea5d8f38cfd721ffe
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https://doaj.org/article/df46e399fc07482ea5d8f38cfd721ffe
https://doaj.org/article/df46e399fc07482ea5d8f38cfd721ffe
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n2/2175-6236-edreal-47950.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n2/2175-6236-edreal-47950.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n2/2175-6236-edreal-47950.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n2/2175-6236-edreal-47950.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n2/2175-6236-edreal-47950.pdf
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20CONCEP%C3%87%C3%83O%20FREIREANA%20COMO%20APORTE%20PARA%20A%20FORMA%C3%87%C3%83O%20PERMANENTE%20DE%20PROFESSORES%20DE%20EJA&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Cunha,%20Suzi%20Laura&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=1&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=3-185&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i1p165-185&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000948823%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E2283906477438919572%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5441269%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
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http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20CONCEP%C3%87%C3%83O%20FREIREANA%20COMO%20APORTE%20PARA%20A%20FORMA%C3%87%C3%83O%20PERMANENTE%20DE%20PROFESSORES%20DE%20EJA&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Cunha,%20Suzi%20Laura&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=1&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=3-185&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i1p165-185&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000948823%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E2283906477438919572%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5441269%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/26328/19382
http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/26328/19382
http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/26328/19382
http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/26328/19382
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20ead%20e%20o%20uso%20cotidiano%20das%20tecnologias%20digitais:%20Possibilidade%20para%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20professor%20da%20eja&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=dos%20Santos,%20Fl%C3%A1via%20Andr%C3%A9a&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=13-941&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i3p0919&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0001039588%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4852426194472565018%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5666340%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20ead%20e%20o%20uso%20cotidiano%20das%20tecnologias%20digitais:%20Possibilidade%20para%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20professor%20da%20eja&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=dos%20Santos,%20Fl%C3%A1via%20Andr%C3%A9a&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=13-941&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i3p0919&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0001039588%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4852426194472565018%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5666340%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20ead%20e%20o%20uso%20cotidiano%20das%20tecnologias%20digitais:%20Possibilidade%20para%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20professor%20da%20eja&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=dos%20Santos,%20Fl%C3%A1via%20Andr%C3%A9a&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=13-941&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i3p0919&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0001039588%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4852426194472565018%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5666340%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20ead%20e%20o%20uso%20cotidiano%20das%20tecnologias%20digitais:%20Possibilidade%20para%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20professor%20da%20eja&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=dos%20Santos,%20Fl%C3%A1via%20Andr%C3%A9a&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=13-941&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i3p0919&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0001039588%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4852426194472565018%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5666340%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2019-05-04T22%3A56%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A%20ead%20e%20o%20uso%20cotidiano%20das%20tecnologias%20digitais:%20Possibilidade%20para%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20professor%20da%20eja&rft.jtitle=E-curriculum&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=dos%20Santos,%20Fl%C3%A1via%20Andr%C3%A9a&rft.aucorp=&rft.date=2016&rft.volume=14&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=13-941&rft.artnum=&rft.issn=1809-3876&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.23925/1809-3876.2016v14i3p0919&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0001039588%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4852426194472565018%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3Ehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5666340%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por&rft_pqid=&rft_id=info:pmid/&rft_galeid=&rft_cupid=&rft_eruid=&rft_nurid=&rft_ingid=
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR
http://revistas.pucsp.br/curriculum/search/authors/view?firstName=S%C3%A9rgio&middleName=Paulino&lastName=Abranches&affiliation=Universidade%20Federal%20de%20Pernambuco&country=BR


75 

 

14 Formação continuada em 

ambiente virtual de 
aprendizagem: elementos 

da experiência de 

professores de educação 
de jovens e adultos 

Fabrícia 

Cristina 
Gomes e 

Glaucia da 

Silva Brito 

https://doaj.org/

article/ccae2e9
8def940c9bb2e
3c91c5085585 

Universidade 

Federal do 
Paraná 
(UFPR), 

Curitiba - PR 

2016 Analisa a formação 

continuada de 
professores da EJA a 

partir do uso de 

tecnologias digitais de 
comunicação e 

informação como 

ferramenta de auxílio 
à práticas 

educacionais. 

Observou-se que os 

professores utilizam as 
ferramentas de 

aprendizagem online, porém 

não usufruem de toda a sua 
potencialidade. 

15 Educação de Jovens e 
Adultos e Psicologia: 

intervenções e saberes 

Marivete 
Gesser; 

Adriana 
Boli; 

Denise 
Cord; 

Leandro 
Castro 

Oltramari; 

Rafael 
Pereira 

http://pepsic.bv
salud.org/scielo

.php?script=sci
_arttext&pid=S

1809-
890820160002

00009&lng=en
&tlng=en 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 
(UFSC), 

Florianópolis 

- SC 

 

2016 O texto busca 
contribuir com estudos 

de formação de 
professores para a 

EJA através do uso da 
psicologia na prática 

docente 

Demonstra a importância da 
reflexão sobre a formação 

continuada  de professores 
para a atuação na  EJA, 

assim como, a necessidade 
de compor de maneira 

alinhada, às práticas político-
pedagógicas voltadas para 

essa modalidade. 

16 Formação Continuada De 
Professore: A Educação 

De Jovens E Adultos Para 

A Juventude Em Foco 

 

Marcel 
Thiago 

Damascen

o 
RibeiroIren
e Cristinna 

de Mello 
Mariuce 

Campos de 

Moraes 
Elane 

Chaveiro 

Soares 

https://doaj.org/
article/bbfa50c5
2b1f4c92ae924

05a1c513689 

 

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso 

(UFMT), 
Cuiabá - MT 

2016 O presente texto 
aborda a importância 

do curso de pós-

graduação para 
lecionar nos cursos 

para jovens e adultos, 

pensando como uma 
mais um degrau da 

formação continuada. 

Constata à importância do 
processo de formação 

continuada, nesse caso o 

curso de pós-graduação, 
como meio de estar 

atualizado de acordo as 

práticas necessárias para as 
singularidades da 

modalidade de jovens e 

adultos, seja na parte social 
e/ou educativa. 

17 Educação de Jovens E 
Adultos E Economia 

Solidária 

 

Delarim 
Martins 

Gomes e 

Maria 
Urbana Da 

Silva 

https://doaj.org/
article/9f4c5461
8c98439b9700

e9a350363ec8 

Universidade 
Federal De 

Mato Grosso 

(UFMT) 

2016 O artigo apresenta, 
por meio de relatos, 

uma experiência 

pioneira no Mato 
Grosso estabelecida 
pelo governo federal. 

Contextualiza o 
andamento da 
formação de 

professores que 
participaram de um 

curso de pós-

graduação lato sensu 
para professores de 

EJA. 

Constatou-se que a formação 
continuada se faz necessária 

para essa modalidade de 

educação, mas ainda é 
preciso sua reformulação, 

acima de tudo, sobre a 

criação de estabelecimentos 
de formação autônomos e 

responsáveis pela formação 

continuada de seus 
professores. 

18 Tecnologias educacionais 
na educação de jovens e 

adultos em escolas na 
Amazônia: 

potencializando as 
práticas docentes 

Ivanildo do 
Socorro 

Mendes 
Gomes e 

Maria Sueli 
Corrêa dos 

Prazeres 

https://www.revi
stas2.uepg.br/i

ndex.php/conex
ao/article/view/

9108/5750 

Universidade 
Federal do 

Pará 
(UFPA), 

Belém - PA 

2017 O texto busca verificar 
como ocorre a 

utilização das 
tecnologias 

educacionais na EJA 
que são ofertadas em 

em escolas ribeirinhas 
em Cametá 

(Amazônia).  Buscou-

se, portanto, refletir 
sobre seu uso no 

ambiente pedagógico 

de tais escolas. 

O artigo verificou que a 
utilização das tecnologias 

como recurso  didático  
aponta para a oportunidade 
de  mudanças das  práticas  
pedagógicas,  entretanto,  

ainda apresenta defasagens  
nas estruturas escolares e de 

formação para que os 

professores desenvolvam a 
sua criativa em suas aulas, 
com o uso de tais recursos. 

19 Multiplicidades em 

formação continuada: o 

Ozilene 

Pereira 

http://pepsic.bv

salud.org/scielo

Universidade 

Federal do 

2017 O artigo aborda como 

é tratada a  formação 

Compreende que a luta 

segue como intrínseca a 
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que pode uma escola 

pública na modalidade de 
jovens adultos? 

Clemente e 

Ana Paula 
Figueiredo 
Louzada 

.php?script=sci

_arttext&pid=S
2175-

259120170001

00007&lng=en
&tlng=en 

Espírito 

Santo 
(UFES), 

Vitória - ES 

continuada de 

professores da EJA 
numa escola pública 

EJA, mas que deve ser 

coletiva, onde em grupo, na 
não individualização e 

padronização dos corpos, 

pode-se resolver as questões 
problemáticas em que estão 

inseridos. 

20 Políticas Públicas em 
Educação para Formação 

de Professores na EJA 

 

Samira de 
Moraes 

Maia 
Vigano e 

Paula 

Cabral 

https://doaj.org/
article/75b3e0c

1c1954a5cbacf
72211f75cb0e 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 
(UFSC), 

Florianópolis 
- SC 

2017 O trabalho tem como 
intuito o debate acerca 

das políticas públicas 
na EJA e à formação 
de professores para 

essa modalidade, 
partindo do viés 

neoliberal e 
generalista de ideias 

Afirma a ideia da formação 
de professores para a EJA 

ser descontinuada e 
fragmentada, além de 

apresentar grande 

interferência de ONGs e 
outros ramos do setor 
privado, assim como 

questiona à influência dessa 

parceria e o quanto beneficia 
cada lado. Havendo, então, 
um grande sucateamento 

das escolas públicas, 
gerando um forte processo 

de evasão escolar, que 

consequentemente vai 
garantindo a hegemonia da 

burguesia. 

21 Representações Sociais 

de Docentes da EJA: 
afetividade e formação 

docente 

 

Poliana da 

Silva 
Almeida 
Santos 

Camargo 

https://doaj.org/

article/cd85920
7521c4dc48d5
5602f57349a1b

?frbrVersion=3 

Universidade 

Estadual de 
Campinas 

(UNICAMP), 

Campinas - 
SP 

2017 O texto tem como 

ideia a representação 
social - trajetória - dos 
professores da EJA, 

sobre sua formação 
docente, dialogando, 
também, com a ideia 

de afetividade. 

Demonstra que a afetividade, 

o amor, carinho, paciência 
que os professores têm com 

os alunos, é mais 

significativo no processo do 
que a formação específica 
(continuada) que o docente 

possa ter. 

22 Dinâmicas de Produção 
da Identidade Docente na 

EJA: um Estudo 
Multimétodos 

Danyelle 
Natacha 

Dos Santos 
Gois e 

Silviane 

Bonaccorsi 
Barbato 

http://www.sciel
o.br/scielo.php?

script=sci_artte
xt&pid=S1414-
989320180003

00480&lng=en
&nrm=iso 

 

Universidade 
de Brasília 

(UnB),Brasíli
a - DF 

 

2018 O artigo visa a análise 
dos exercícios de 

construção de 
identidade dos 

professores da EJA 

nos anos iniciais de 
atuação nas cidades 
de Aracaju e Brasília. 

Para isso, foram 
realizadas entrevistas 

aberta, episódica e 

outra com o uso de 
objetos ou fotografias. 

Seguindo por uma 

outra parte do 
processo que foi à 

solicitação dirigida aos 

participantes que 
enviassem cartas por 
email, primeiramente 

relacionada ao tema 
“Ser Docente da EJA” 

e a outra como 

Secretário de 
Educação, sobre as 
perspectivas futuras 

da EJA. 

Este artigo demonstrou que a 
produção da identidade 

docente e profissional na 
educação de jovens e 

adultos nos anos iniciais de 

atuação apresentam-se em 
um processo de modificação 
e é mostrada por dubiedades 

e expectativas futuras 
associadas à continuidade da 

formação, além de novas 

chances no mercado de 
trabalho docente, assim 

como uma educação mais 

significativa para o educador 
e educando. 

23 Relatos de Experiência: A 
Construção De 

Professores Na Educação 

Everson 
Gonçalves ; 

Evertom 

https://doaj.org/
article/2a6769e

a797c4588ad8

Universidade 
Federal do 

Pampa 

2018 Realizou-se um 
mapeamento dos 

embates 

A partir dos resultados 
alcançados, foi possível 

certificar que com o 
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De Jovens E Adultos Ferrer De 

Oliveira 

9cba78b8a68e

1 

(Unipampa), 

Bagé - RS 

socioambientais 

encontrados na 
comunidade, que os 

educandos habitam e 

que localiza-se 
próximo a Unipampa. 

Usou-se de uma 

abordagem freiriana 
para a organização do 

contexto didático 

educacional. Baseou-
se, então, no projeto 

de extensão 

“Manutenção e 
desenvolvimento de 

comunidade de 

aprendizagem virtual 
multimídia em rede 

social na Educação de 

Jovens e Adultos - 
Portal dos Fóruns de 

Educação de Jovens e 

Adultos (EJA do 
Brasil)". O método 

utilizado para 

desenvolver essa 
pesquisa se deu 

através de atividades 

reflexivas com os 
alfabetizandos, e 
professores (em 

formação inicial e 
continuada) que 

possuíam o objetivo 

de  questionar os 
embates 

apresentados neste 

bairro. 

desenvolvimento da 

educação ambiental, foi 
capaz de mudar vidas, além 
da constituição de cidadãos 

mais críticos e conscientes. 
Sendo assim, os educandos 

possuem a vontade de 

conhecer mais sobre o valor 
de seus patrimônios e de sua 

história. Desta forma, 

verifica-se a necessidade 
uma conscientização 

contínua (diariamente) da 

educação ambiental. Tendo 
como um de seus princípios 
a posição dos professores 

que não se limita ao 
enquadramento da sala de 

aula e transmissão de 

conteúdos, mas também 
provocar, fomentar debates e 

reflexões aproveita-se, 

portanto, do projeto como 
meio para a construção e 

desconstrução de 

perspectivas de ambos os 
lados. 

24 O coordenador 
pedagogico como 

articulador da formação 
de professores e de sua 
identidade profissional 

Miriam 
Santana 

Teixeira; 
Antonio 
Amorim; 

Mariana 
Moraes 
Lopes;  

Amilton 
Alves de 
Souza 

 

http://periodicos
.uem.br/ojs/ind

ex.php/ActaSci
Educ/article/vie

w/37961 

Universidade 
do Estado 

da Bahia 
(UNEB), 

Salvador - 

BA (2); 

Universidade 
Federal do 

Recôncavo 
da Bahia 
(UFRB), 

Cruz das 
Almas - BA; 

Universidade 

Federal da 
Bahia, 

Salvador 

(UFBA) - BA 

 

2018 Este texto possui o 
intuito de verificar o 

desenvolvimento das 
práticas dos  

coordenadores  

pedagógicos 
pertencentes a  rede  
municipal de ensino 

de Salvador, os são 
responsáveis pela a 
gestão da formação 

continuada dos 
docentes para atuar 

na EJA. 

Compreendendo, 
então que os 

coordenadores das 

instituições são peças 
fundamentais - mas 
não única - para o 

desenvolvimento 
positivo da formação 

continuada. 

Conclui assim que, há a 
indispensabilidade da 

consolidação da função do 
coordenador pedagógico, 

como responsável por 

articular a formação 
continuada dos docentes e 
como produtor da própria 

identidade profissional. 

25 Formação de Professores 
para a Educação 

de Jovens e Adultos: 

desafios curriculares e 
considerações sobre o 

direito à educação 

Carlos 
Soares 

Barbosa; 

José Carlos 
Lima 

Souza; 

Lucília 
Augusto 

Lino 

https://doaj.org/
article/c05d66b
290e94512af5b

110efff7eb91 

Universidade 
do Estado 
do Rio de 

Janeiro 
(UERJ), Rio 
de Janeiro - 

RJ 

2018 O texto visa analisar a  
formação inicial do 

curso de Pedagogia 

na Universidade 
Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), 

ressaltando a  
importância das 

instituições de ensino 

superior na defesa da 

Demonstra que a  UERJ não 
busca  apenas formar 

pedagogos para atuar na 

educação infantil e no  
fundamental I (regular), mas 
também prepara seus alunos 

para atender o público dos 
jovens e adultos. 
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formação docente de 

qualidade 

26 Formação de professores 
para inclusão escolar 

na modalidade 
de educação de jovens e 

adultos: análise de 

pesquisas 

Maria do 
Carmo 

Lobato da 
Silva 

(Universida

de Federal 
de São 
Carlos)  

Juliane 
Aparecida 
de Paula 

Perez 
Campos 

(Universida

de Federal 
de São 
Carlos) 

https://doaj.org/
article/3d4167cf

2c504f8ab1d27
8caac9668ec 

Universidade 
Federal de 

São Carlos 
(UFSCar), 

São Carlos - 

SP 

2018 O artigo analisa teses 
e dissertações sobre 

formação inicial e 
continuada para atuar 

com a inclusão na 

EJA, atendendo 
alunos que sejam 

portadores de 

necessidades 
especiais nessa 

modalidade. 

Contatou-se um baixo índice 
de estudos para embasar 

esse trabalho e com isso, 
apresentasse à necessidade 

de explorar melhor esse 

tema. 

27 Desafios Da Formação  
Docente De 

Educadores/Aa De 

Jovens E Adultos – Um 
Estudo Caso 

Marcio 
Fernando 

Silva 

https://doaj.org/
article/ab5b3a2
a9ad343b1b28

d35107386767
1 

Universidade 
do Estado 
de Minas 

Gerais 
(UEMG), 

Belo 

Horizonte - 
MG 

2018 O texto apresenta o 
produto final que 

decorre de pesquisas 

da UEMG, 
desenvolvidas pelo 
programa de pós-

graduação, que tem 
como objetivo  refletir 
acerca dos embates 

apresentados no 
processo de formação 
de professores para 

atuar na EJA, 
elaborado através de 

um de seus projetos, o 

PROEF-2 (projeto de 
iniciação a  docência 

dos cursos de 

licenciatura, nas 
turmas de EJA). 

O projeto PROEF-2, mostrou 
contribuir para a formação 

dos docentes da EJA, onde 

apresentou limitações, mas 
que em grande parte 

estavam associadas a 

questões institucionais. 
Entretanto, quando 
comparadas à suas 

contribuições, percebeu-se 
que, com planejamento, as 
limitações poderia seriam 

superadas. 

28 Saberes e Fazeres da 

Formação Continuada: 
discursos dos professores 
de Matemática que atuam 

na Educação de Jovens e 
Adultos 

Vanessa 

Silva da 
Luz e 

Celiane 

Costa 
Machado 

https://doaj.org/

article/9569e20
eeb894ca1952
03fdf56e453c3 

Universidade 

Federal do 
Rio Grande 

(FURG), 

Rio 

Grande -  
RS 

2019 O presente artigo 

buscou identificar e 
analisar produções 
científicas voltadas 

para a  formação 
continuada de 
professores de 

matemática na EJA. 

O  texto repara que os 

saberes e fazeres produzidos 
pelos professores de 

matemática, em formação 

continuada, apontam para 
um andamento demarcado 
por fragilidades, avanços e 

retrocessos, assim como, 
também pela afetividade e 

pelos conhecimentos 

adquiridos através de suas 
vivências. Questionou-se 

também, acerca da oferta e 

construção do processo de 
formação docentes para a  
EJA e sobre como esse 

projetos de formação estão 
ligados à ideia de educação 

e sociedade que cada sujeito 

(enquanto professor) possui. 

29 Os saberes docentes de 
professoresda educação 

de jovens e adultos 
indígenas 

Maria Alda 
Tranquelino 

Da Silva; 
Eduardo 

Jorge 

Lopes Da 
Silva 

Roteiro, 

https://portalper
iodicos.unoesc.

edu.br/roteiro/a
rticle/view/1749

6 

 

Universidade 
Federal da  

Paraíba 
(UFPB), 

João Pessoa 

- PA 

2019 O artigo apresenta em 
seu estudo, o 

questionamento sobre 
como os docentes da 

etnia potiguara, da 

Baía da Traição, 
Litoral Norte da 

Paraíba, tecem seus 

conhecimentos 

O texto mostrou a 
necessidade de convívio com 

as lideranças deste povo, 
com os seus anciões (que 

são responsáveis por manter 

a história viva), assim como, 
as visitas aos locais 

sagrados e rodas de diálogos 

com os professores 
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enquanto professores 

para no exercício da 
função na EJA, além 
de identificar como 

esses conhecimentos 
são adotados nas 

suas práticas 

pedagógicas. Para 
isso, foram utilizadas 

as entrevistas 

semiestruturada e 
observação 

participante como 

meio de coleta de 
dados e a análise de 
conteúdos prescrita 

por Bardin. 

promovidas pela escola. 

Refletiu-se, portanto, sobre 
os conhecimentos 

desenvolvidos no dia a dia da 

escola e sobre a manutenção 
da cultura, da identidade e da 

tradição potiguara viva. 

Mostrou-se que é 
fundamental a adesão de 

políticas de formação inicial e 

continuada para esses 
educadores no intuito da 
oferta de uma educação 

escolar de maior qualidade 
para essa etnia. 

30 Pesquisas e Estudos 
Sobre A Formação  Inicial 

Docente No Campo Da 
Educação de Jovens e 

Adultos  

Maria 
Hermínia 

Lage 
Fernandes 

Laffin 

Sidneya 
Magaly 
Gaya 

https://doaj.org/
article/0d082ba

334374360a29
eeb4574fe0fa1 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 
(UFSC), 

Florianópolis 
- SC, 

2013 O presente texto 
apresenta um 

levantamento 
bibliográfico e seus 

efeitos, no âmbito da 

formação inicial de 
professores na EJA, 

dando ênfase a 

trajetória dos alunos 
dos cursos de 

pedagogia. 

Delineou-se um cenário atual 
acerca de estudos e 

produções relacionadas a 
esfera da formação de 

professores na EJA. Com 

isso, desenvolveram-se 
debates acerca de outros 
temas, os quais não foram 

encontrados nessa pesquisa. 
Sendo assim, foi possível 
reforçar a ideia da falta de 

ofertas para a formação de 
educadores dessa 

modalidade em IES, gerando 

assim, inviabilidade de 
elaboração de recursos para 

acessar e desenvolver o 

pensamento científico nessa 
modalidade. 

31 Formação de Professores 
para a Educação de 

Jovens e Adultos: Uma 
análise das Diretrizes 

Curriculares 

Ens, 
Romilda 

Teodora ; 
Stiegler 

Ribas, 
Marciele 

https://www.revi
stas2.uepg.br/i
ndex.php/praxis
educativa/articl

e/view/6106 

Pontifícia 
Universida- 

de Católica 
do Paraná 

(PUCPR), 
Curitiba - PR 

2015 O artigo investiga as 
diretrizes curriculares 
para a Educação de 
Jovens e Adultos, no 

âmbito federal, 
estadual (Paraná) e 
municipal (Curitiba).  

Debruça-se nas 
políticas educacionais 

desenvolvidas nos 

mandatos de Collor, 
FHC e Lula, com o 

intuito de constatar o 

reconhecimento ou 
retratação como 

necessidade, acerca 

da formação 
específica de 

professores para 

atender as 
especificidades da 

EJA. 

Verificou-se como efeito da 
pesquisa que as políticas 
educacionais abordam a 
formação de docentes na 

EJA de forma superficial. 
Sendo assim, partindo desse 

cenário se faz importante 

repensar tais políticas, tendo 
como objetivo a garantia de 

ofertar uma educação de 

qualidade para os sujeitos da 
EJA, que em busca de um 

direito básico antes negado, 

voltam ao espaço escolar. 

32 Formação De Educadores 
Na Educação De Jovens 

E Adultos (EJA): 
Alinhavando Contextos E 
Tecendo Possibilidades 

Leôncio 
José 

Gomes 
Soares, 

Ana Paula 

Ferreira 
Pedroso. 

https://doaj.org/
article/c28e640

8282f4855b2d5
ea6d829040bb 

Universidade 
Federal de 

Minas 
Gerais 

(UFMG), 

Belo 
Horizonte- 
MG, Brasil. 

2016 A partir de um debate 
teórico-crítico, traz 

reflexões sobre 
questões que giram 

ao redor da formação 

de professores para a 
EJA, como: ter a 

necessidade de um 
profissional 

capacitado para atuar 
nessa área, quais são 

os obstáculos que 

atrapalham nesse 

Dá início a uma estruturação 
para uma série de campos 

do conhecimento que podem 
contribuir para a esfera da 

educação, visando à 

formação de qualidade dos 
docentes da EJA. 

Recomenda orientações que 
podem contribuir para o 

progresso dos debates. 
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caminho e quais 

seriam os suportes 
teórico-metodológicos 
necessários para essa 

composição. 

33 Compreensões Sobre A 

Formação Docente No 
Âmbito Do Programa 

Nacional de Integração 

Da Educação Profissional 
Com a Educação Básica 

Na Modalidade de 

Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA): Do 

Discurso Estratégico Ao 
Discurso Comunicativo 

Sebastião 

Silva 
Soares 

 

https://educere.

bruc.com.br/arq
uivo/pdf2015/1
6406_7375.pdf 

Universidade 

Federal do 
Tocantins 

(UFT), 

Arraias - TO 

2016 O artigo tem como 

finalidade 
compreender as 
possibilidades e 

desafios apresentados 
no processo de por 

em prática as políticas 

de formação docente 
para o PROEJA, 

seguindo a 
perspectiva de 

professores que 
participam desse 

programa. 

Constata-se que ideia de 

formação de professores 
para o PROEJA encontra-se, 

na visão da maioria dos 

docentes, distante da 
realidade, sobretudo quanto 
ao acesso e permanência 

dos educadores, onde um 
grande quantitativo de 
professores não possui 
formação para atuar no 

PROEJA. Ainda assim, a 
pesquisa mostra a 

necessidade de compreender 

melhor o assunto através da 
aprendizagem comunicativa 

que se dá através da 

valorização, no âmbito 
educacional, das ações 

pedagógicas. 

34 Formação De 
ProfessoresIndígenas 

Numa Perspectiva 
Intercultural 

Pereira 
Antunes, 

Claudia ; 
Bergamasc

hi, Maria 

Aparecida 

https://www.revi
stas2.uepg.br/i

ndex.php/praxis
educativa/articl

e/view/5059 

Universidade 
Federal do 

Rio Grande 
do Sul 

(UFRGS), 

Porto Alegre 
- RS 

2012 O texto apresenta a 
formação de 

professores indígenas, 
a partir de uma 

conjuntura de atos 

que abarcam  
docentes, lideranças 
Kaingang e gestores 

dessa política no 
Estado do Rio Grande 
do Sul. Possui, como 

ponto central, a 
reflexão do Curso de 
Especialização em 

Educação Profissional  

Integrada  à  
Educação  Básica  na  

Modalidade  

Educação  de  Jovens  
e Adultos, que se 
mostra como um 

projeto especificada 
para Indígenas, o qual 

foi desenvolvido na 

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
e que foi subsidiado 

pela Secretaria de 
Educação Profissional 

e Tecnológica do 

Ministério da 
Educação. 

Logo, foi observado a 
elaboração de um curso 

diferenciado e inerente às 
necessidades apresentadas 

por essa população. Houve a 

conquista da docência 
compartilhada entre 

professores indígenas e não 

indígenas. Alertou sobre a 
necessidade de que 

indígenas e não indígenas 

sigam um percurso em 
comum para que assim 
alcancem um projeto de 
formação de professores 

acima de tudo, intercultural. 

35 Formação Continuada 
Para Educadores Da 

Educação De Jovens E 

Adultos : EJA / Formación 
Continuada Para 

Educadores De Jóvenes 

Y Adultos – EJA 

Rosa Maria 
Schneider 

https://doaj.org/
article/db201a1
b2f62494b988a

cf39a08c9cde 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul 
(UFRGS), 

Porto Alegre 

- RS 

2007 O artigo aborda 
acerca dos encontros 
desenvolvidos para a 

formação de 
professores da EJA 
nas escolas da 6ª 

CRE (Coordenadoria 
Regional de 

Educação), composta 
por docentes da 

UNISC (Universidade 
de Santa Cruz do Sul) 

e UNESCO 

(Organização das 

Traz a ideia de promover o 
dialogo entre as áreas, 

apresentando possibilidade 

de organização de um ensino 
de qualidade, para isso 
certos pontos seriam 

essenciais, tais como o 
professor ter um dia na 
semana dedicado aos 
estudos, além de um 

processo que estreite as 
relações do professor com a 
reconstrução dos planos de 
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Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e 
a Cultura) no decorrer 

do ano de 2006. 

Através da 
retrospectiva da 

Legislação Brasileira e 

da trajetória da EJA, 
analisou-se 

informações acerca do 

analfabetismo no Vale 
do Rio Pardo-RS, 

onde propuseram a 

Pedagogia das 
Competências como 
meio de avaliação e 

avanço na plenitude 
dos alunos da EJA. 

estudo da EJA. 

36 Um Desafio À Construção 

de Novos Saberes 
e Novas Práticas No 
Trabalho Docente: A 

Formação de 
Professores Para A 

Educação Profissional de 

Jovens e Adultos   

Bueno 

Fartes, 
Vera Lucía 
; Passos B. 

Gonçalves, 
Maria De C

ássia 

https://www.revi

stas2.uepg.br/i
ndex.php/praxis
educativa/articl

e/view/748 

Universidade 

Federal da 
Bahia 

(UFBA), 

Salvador - 
BA; 

Universidade 

Estadual do 
Sudoeste da 

Bahia 

(UESB), 
Vitória da 

Conquista - 

BA 

2010 O estudo deste artigo 

decorre acerca do 
“Programa de 
Formação de 

Professores para a 
Educação Profissional 
de Jovens e Adultos”, 

em que possui como 
finalidade, o 

entendimento sobre a 

concepção 
pedagógica desse 
programa, além de 

desenvolver 
associações entre os 
saberes teóricos e os 

saberes da prática 
docente. 

Constata a necessidade de 

uma formação que assegure 
o reconhecimento dos 

docentes e suas práticas 

como detentores de outras 
relações com o saber, onde 
essas podem diferenciar-se. 

37 Formação Continuada: 
Estudo Avaliativo Sobre A 
Percepção De Professore

s Regentes -

 Educação De Jovens E A
dultos/EJA - A Respeito 
Do Curso Oferecido Pela 

Fundação CECIERJ 

Da Silva, 
Angela 

Carrancho ; 
Bastos, 

Elizabeth 
Ramalho 

Soares ; Da 

Silva 
Rodrigues, 

Carmen 

Granja ; Da 
Silva, 

Regina C. ; 

Brito, Ana 
M. Feydit 

http://revistas.c
esgranrio.org.br
/index.php/met
aavaliacao/artic

le/view/216/pdf 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

(UNICAMP), 

Campinas - 
SP 

 

Universidade 
Fede 

ral do Rio de 

Janeiro 
(UFRJ), Rio 
de Janeiro - 

RJ 

 

Fundação 

Cesgranrio 
(2) 

 

Universidade 
Gama Filho 
(UGF), Rio 

de Janeiro - 
RJ 

2013 O texto mostra os 
frutos de uma 
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&tlng=en Sistema Prisional do 

Ceará.  somente duas 
ações de formação de 

professores do 

Sistema Prisional, no 
nível de 

especialização, uma 

delas executada no 
Ceará. 

ocorrendo de maneira 

adequada, de acordo com a 
programação elaborada 
inicialmente. Apresenta 

algumas dificuldades a 
serem superadas, tais como 

a abstenção, faltas 

constantes e atrasos para as 
aulas, de uma parcela 

pequena dos professores. 

Tal circunstância ocasiona 
em perdas do processo de 

formação idealizada, dificulta 

a interação entre os 
professores colegas de turma 
e os formadores. Observou-

se que esse fato ocorreu 
devido a falta de costume 

dos professores em ocupar 

espaços de formação. 

39 Políticas de Formação de 
Educadores Para Os 

Espaços de Restrição e 
de Privação de Liberdade.  

Elenice 
Maria 

Cammaros
ano Onofre 

https://doaj.org/
article/6048873

fbe794061bfaff
7f1d5766d08 

Universidade 
Federal de 

São Carlos 
(UFSCar), 

São Carlos - 

SP 

2013 Apresenta a análise 
de dados acerca da 

necessidade de 
formação 

especializada de 

professores que 
atendam as 

singularidades 

presentes nos jovens 
e adultos que estão 

em situação de 

privação de liberdade, 
assim como, no 

espaço-tempo das 

escolas localizadas no 
interior das 

penitenciárias. 

Ampliando o campo 
de observação, além 

de recomendar 

ferramentas para 
observações futuras. 

Demonstra o quanto recente 
é o reconhecimento, por 

parte das redes públicas de 
ensino, acerca da 

primordialidade em 

desenvolver propostas 
político-pedagógicas focada 
nas especificidades da EJA, 

principalmente em relação às 
unidades prisionais. 

Apresenta a existência de 

uma lacuna decorrente do 
processo de formação dos 

professores e que precisa ser 

preenchida. Para isso, o 
professor deve compreender 
a organização desse espaço-

tempo escolar de maneira 
singular, assim como a 

percepção acerca dos jovens 

e adultos que estão em 
situação de privação de 

liberdade, além de 

reconhecer os seus saberes 
outros adquiridos em sua 

vida e levá-los para a sala, 

somando aos saberes 
acadêmicos, refletindo 

acerca dos preconceitos 

existente e trabalhando eles, 
assim como, a promoção de 
debates sobre esse tema. 

40 A Formação Do 
Pedagogo E A Educação 
Nas Prisões: Reflexões 

Acerca De Uma 
Experiência 

Marieta 
Gouvêa de 
Oliveira Pe

nna1 

Alexandre 
Filordi 

de Carvalh
o1 

Luiz 

Carlos Nov
aes1 

http://www.sciel
o.br/scielo.php?
frbrVersion=3&

script=sci_artte
xt&pid=S0101-
326220160001

00109&lng=en
&tlng=en 

Universidade 
Federal de 
São Paulo 

(UNIFESP), 
São Paulo - 

SP 

2016 O artigo questiona a 
formação de 

professores que irá 

atuar no novo cenário 
das Diretrizes 
Curriculares 

Nacionais, partindo 
das diretrizes que 

orientam e organizam 

o curso de Pedagogia 
e a oferta da EJA nas 

instituições de 

Educação Básica 
regular e de 

estabelecimentos 

penais. Para esse 
estudo, foi 

desenvolvido um 

debate teórico-crítico 
acerca das limitações 

Portanto, afirma que é 
responsabilidade de cada 

curso (formador de 

professores) reflitam sobre 
seus currículos e como eles 

excluem certas demandas da 

sociedade, como o caso da 
atuação no sistema prisional, 

assim como, investigar o 

motivo de ainda 
desconsiderarem a 

verdadeira necessidade da 

especificidade da formação 
dos educadores, que como 

ferramenta, pode atingir 

outros espaços institucionais 
da sociedade. Compreendeu-
se, também, que no sistema 

prisional ainda apresenta 
resistência em dialogar com 
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e possibilidades 

envolvidas nas 
práticas pedagógicas 

nas instituições 

penitenciárias, assim 
como, sobre a 

situação de 

contratação de 
educadores no estado 

de São Paulo 

as IES, impossibilitando o 

diálogo. Sendo assim, a 
educação prisional não 

deveria tolher o diálogo entre 

as partes (sociedade e os 
sujeitos privados de sua 

liberdade), já que as 

vivências significativas no 
âmbito educacional 

dependem do diálogo para 

acontecer. 

41 A Formação Do Professor 

Como Educador de 
Jovens e Adultos: Uma 

Investigação Nos Projetos 
Pedagógicos de Cursos 

Presenciais de 
Licenciatura Em 

Matemática 

de Instituições  Ensino 
Superior Públicas Da 
Região Amazônica 

Cesar 

Cristiano 
Belmar ; 
Gladys 
Denise 

Wielewski 

 

https://doaj.org/

article/67a19c1
87cf04362a501

c94ff5f401ec 

Instituto 

Federal de 
Mato Grosso 

(IFMT), 
Cuiabá - MT 

 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

(UFMT), 
Cuiabá - MT 

 

2018 O artigo busca 

pesquisar 23 projetos 
pedagógicos dos 

cursos de licenciatura 
em Matemática 

(presenciais) em IES 
públicas da região 

amazônica, analisar 

se abrangem a 
modalidade da EJA. 

O estudo apresenta que, nos 

cursos investigados, esse 
assunto é iniciante em suas 

propostas de formação, além 
de que, esses cursos, 

apresentaram currículos 
voltados, em maior parte 

para saberes matemático. 

Apresentando a importância 
de pesquisas como essa, 

pois apresentam 

provocações que levam a 
reflexão sobre a formação do 

futuro professor de 

matemática que irá lecionar 
na EJA. 

42 Formação de Professores 

em Educação Física e a 
Educação de Jovens e 

Adultos 

Carvalho, 

R.M.A. ; 
Camargo, 

M.C.S. 

 

https://seer.ufrg

s.br/Movimento
/article/view/85

233/52824 

 

Universidade 

Federal 
Fluminense 
(UFF), Rio 

de Janeiro - 
RJ 

Universidade 

Federal de 
Santa Maria 

(UFSM), 

Santa Maria 
- RS 

2019 O artigo propõe 

compartilhar 
pesquisas acerca da 
formação inicial de 

docentes da 
Educação Física para 
lecionar na EJA, por 

meio de mobilizações 
acadêmicas 

promovidas em duas 

universidades públicas 
federais. Parte de 

pesquisas para 

compreender a 
realidade dos sujeitos 
pertencentes a essa 

modalidade, por meio 

de diferentes bases 
empíricas, 

compreendendo a 

EJA como um direito 
básico, embasadas 
em uma perspectiva 

crítica da Educação 
Física nas regiões Sul 
e Sudeste do Brasil. 

O texto confirma a 

importância das IES para a 
solidificação de ações 

pedagógicas na EJA que é 

uma modalidade marcada 
por questões como a 

desigualdade social, e além 

disso, compreender a 
necessidade de uma 

formação de professores de 

Educação Física 
comprometida com as 

singularidades inerente a 

EJA. 

43 O Estágio Supervisionado 
Na Formação Inicial Em 

Ciências Da Natureza: 
Relato de Experiência 

Danielle 
Costa da 

Silva; Eva 
Olibia 
Mena; 

Franciele 
Braz de 
Oliveira 

Coelho 

https://doaj.org/
article/69dbfc90

09714c8db8e3
d1a0820c8b46 

Universidade 
Federal do 

Pampa 
(Unipampa), 
Bagé - RS 

2019 O artigo aborda as 
experiências 

vivenciadas por 
licenciandas do curso 

de Ciências da 

Natureza - 
Licenciatura da 

Universidade Federal 

do Pampa/ Dom 
Pedrito em turmas de 

EJA, no Estágio 

Supervisionado III, 
que ocorreu em um 
instituto público do 

município. Em que, 
através do estágio, 

foram desenvolvidas 

Observou-se que o processo 
do estágio proporcionou o 

entendimento do ambiente 
escolar e sua pluralidade de 
possibilidades que direciona-

se a uma reflexão acerca da 
formação integral do 

estudante. Mostrando que os 

cursos licenciatura não 
devem se limitar aos saberes 
científicos, devem portanto, 

priorizar a construção de 
saberes pedagógicos que 
promoverão uma atuação 

competente no meio 
educacional. Sendo assim, o 

estágio supervisionado, 
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trocas entre os 

estudantes e os 
encarregados pela 

pesquisa. 

aparece como possibilidade 

de proporcionar vivências e 
reflexões acerca de múltiplos 

contextos, relacionando a 

teoria com a prática. 
Percebendo, assim, as 

singularidades apresentadas 

por essa modalidade em 
relação ao ensino regular, 
havendo a necessidade de 

produzir práticas e recursos 
didáticos específicos para 

ela. 

44 Formação/Atuação Do 
Professor/Alfabetizador 

Da EJA Sob Perspectivas 

Da Educação Matemática: 
Um Estado Da Arte  

Freitas, 
Adriano 
Vargas 

 

http://revistasel
etronicas.pucrs.
br/ojs/index.php

/faced/article/vi
ew/19888/1481

0 

Universidade 
Federal 

Fluminense 

(UFF), 
Niterói - RJ 

2016 Nesse texto, aborda a 
defesa por uma 

formação específica 

para os educadores 
que atuam na EJA, 

criando possibilidades 

para refletir e debater 
acerca desse assunto, 
a partir de periódicos 

que compõem a 
Listagem Qualis 
(CAPES-MEC) 

Solidifica a ideia de que a 
formação dos docentes que 

atuam na Educação de 

Jovens e Adultos não 
conclui-se juntamente com o 
final do curso de graduação, 

deve ser, portanto, 
compreendida apenas como 
uma fase alcançada em que 

o processo de formação não 
termina ali. Defende-se, 
assim, a possibilidade do 

curso de pós-graduação 
como meio de dar 

continuidade a formação dos 

docentes dessa modalidade. 

45 Contribuições 

Da Educação De Jovens 
E Adultos Para 

A Formação Inicial De 

Professores De Química 

Rossi, A.V. 

; Zanini, 
S.M.C. 

http://rvq.sbq.or

g.br/imagebank
/pdf/v7n3a15.p

df 

Universidade 

Estadual de 
Campinas 
(Unicamp), 

Campinas - 
SP 

2015 O artigo busca 

explorar o potencial de 
uma parceria no setor 

público, realizada 

entre uma 
universidade e uma 
escola básica, para 

assim desenvolver 
novos saberes, como 

ponto central, as 
colaborações para 

formação inicial dos 
docentes de Química. 

O artigo apresentou dados 

positivos sobre a parceria, 
onde pode-se notar 

mudanças nas atitudes dos 

graduandos dos cursos de 
química, de forma 

espontânea. Propõe, então, a 

escola como ambiente que 
enriquece a formação inicial 

desses docentes. 
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