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RESUMO
A formação inicial de professores da Educação Básica, para a atuação com a modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), especificamente no curso de Pedagogia da
Universidade Federal Fluminense (UFF), Campus Niterói, é o tema desta monografia. O
objetivo geral do estudo é analisar os principais elementos que perpassam o projeto
político pedagógico no curso de Pedagogia da referida universidade quanto à formação
inicial de professores para a EJA. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a partir de
revisão de literatura e da análise de documentos da Faculdade de Educação da UFF
(FEUFF). Conclui-se que os elementos que perpassam essa formação nesse curso de
Pedagogia evidenciam os desafios postos na formação docente inicial para a Educação de
Jovens e Adultos no Brasil. Entende-se, aqui, a formação realizada na universidade
(pública, laica e gratuita), em nível superior, como espaço oportuno de formação docente
para a Educação de Jovens e Adultos e lugar potencial de formação. Considera-se também
que, apesar de as ações da universidade com relação a essa formação ainda serem tímidas,
é possível e necessário que, nos cursos de Pedagogia, haja a ampliação dessa formação
para a EJA. O posicionamento político presente neste trabalho mostra-se a favor de que
a universidade oportunize e teça caminhos para a formação inicial de professores para a
modalidade EJA, ampliando a articulação entre ensino, pesquisa e extensão nessa área.
Palavras–chave: Educação de Jovens e Adultos. Formação docente. Pedagogia.

ABSTRACT
The initial training of elementary school teachers to work with Youth and Adult
Education (EJA), specifically at the Universidade Federal Fluminense (UFF) Pedagogy
course, Niteroi Campus, is the theme of this monography. The overall objective is to
analyze the main elements that are present in the pedagogical and political project in the
Pedagogy course of the aforementioned university concerning the initial training of
teachers for EJA. It is a bibliographical research, stemming from literature assessment
and the analysis of the UFF Education Faculty (FEUFF). It is concluded that the elements
which are present in the training in this Pedagogy course highlight the challenges found
in the initial teacher training for EJA in Brazil. The graduate-level training performed in
the (public, secular and cost-free) university is understood here as the appropriate place
for teacher training for the Youth and Adult Education and a potential place for training.
It is also considered that, although the university actions concerning this training are still
very timid, it is possible and necessary that there is an increase of this training for EJA in
the Pedagogy courses. The political positioning present in this work is in favor that the
university offers opportunities and create ways for the initial training of teachers for EJA,
increasing the interaction among education, research and extension in this area.
Keywords: Youth and Adult Education. Teacher Training. Pedagogy.
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INTRODUÇÃO
A motivação para a pesquisa que resulta no presente trabalho partiu de
questionamentos que emergiram durante a trajetória no curso de graduação em Pedagogia
na Universidade Federal Fluminense. Ingressei no curso intencionando o trabalho de
alfabetização de adultos e, ao longo do tempo, senti a necessidade de uma formação mais
específica sobre a EJA. Percebi que o curso era voltado, em sua quase totalidade, para
teorias e práticas formativas que privilegiavam a primeira infância.
Com isso, cursei a disciplina de EJA para iniciar os estudos no campo e pude
entender a lacuna existente na formação proposta pelo curso. Apesar do esforço na oferta,
apenas uma disciplina não explora a especificidade de formação adequada. Busquei a
monitoria como meio de aprofundamento e qualificação na formação. Fui monitora da
disciplina EJA I nos anos de 2017 e 2018 e pude ver de perto as dificuldades que se
apresentavam como lacunas no preparo do pedagogo, especificamente o professor para
atuar no campo.
Estas observações provocaram, em mim, o desejo de saber como o curso abordava
em seu currículo escrito, ou seja, em seu projeto político pedagógico, a formação docente
para a modalidade e o lugar da EJA neste currículo.
Dentro de sua perspectiva histórica, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou
por profundas mudanças até ser reconhecida pela lei como parte da Educação Básica
(LDB 9.394/96). Se por um lado ocorreu essa conquista histórica, social e política formal,
por outro os sistemas de ensino sentiram necessidade de esclarecimento quanto à nova
percepção do fazer educativo na prática real para a modalidade.
Desta forma o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a comunidade
educacional elaboraram a resposta sobre o que era essa modalidade, suas funções, seu
lugar de ocupação dentro da educação nacional brasileira. Ficou explicitado no Parecer
CNE/CEB 11/2000 o entendimento da Educação de Jovens e Adultos como uma
modalidade da educação básica, com especificidades próprias e que, portanto, deve
receber o tratamento adequado.
O Parecer reconhece que a adequação no atendimento ao público-alvo da
Educação de Jovens e Adultos perpassa a formação docente (BRASIL, 2000, p.58)
reiterando que se resguarde o sentido do que é a adequação neste atendimento e
estabelecendo a relação pedagógica a partir de uma formação voltada para a modalidade,
de modo que “o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, para além das
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exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade
diferencial desta modalidade de ensino” (BRASIL, 2000, p. 56).
Destarte, o Parecer supracitado reitera o compromisso das instituições formadoras
com a habilitação para a modalidade, não podendo deixar de considerar a realidade da
EJA, tendo estas instituições, sobretudo as universidades, “o dever de se integrar no
resgate desta dívida social abrindo espaços para a formação de professores […]” tendo
como “[…] princípio a valorização do profissional da educação escolar (BRASIL, 2000,
p.59).”
A relevância deste debate manifesta-se à medida que a literatura aponta a
necessidade da constituição da Educação de Jovens e Adultos como campo pedagógico
(RIBEIRO, 1999), acentuando o debate para a formação docente específica para a
modalidade (SOARES, 2016). O debate acentua a relevância e a fragilidade da formação
docente inicial para o campo, pois não havendo formação qualificada perpetuar-se-á o
caráter assistencialista e compensatório, produto de décadas de silenciamento sobre a
educação básica da classe trabalhadora (VENTURA, 2011).
Compreendemos a formação qualificada e específica do professor para a
Educação de Jovens e Adultos como importante na ação pedagógica, uma vez que este
profissional lidará diretamente com a parte mais subalternizada da classe trabalhadora.
Ao entender sua ação pedagógica e seu lugar na EJA e, mais amplo, o lugar da EJA na
Educação nacional é que o professor poderá construir e consolidar práticas
emancipatórias capazes de atender as especificidades desta modalidade.
Considera-se, pois, que refletir sobre o professor de EJA é também problematizar
sua formação. Como indicam a maioria dos estudos da área, a EJA ainda não é presença
marcante nos currículos dos Cursos de Pedagogia. Neste trabalho, consideremos
formação inicial docente a que ocorre em nível de graduação.
O desafio da formação de educadores compromissados socialmente e habilitados
para lidar com as especificidades da modalidade é um dos desafios contemporâneos
postos no estabelecimento da Educação de Jovens e Adultos como campo pedagógico. É
necessário construir um perfil profissional destes professores, em que a base teórica
fundamente as práticas (SOARES, 2016).
Concebemos o professor como produtor e produto das situações de interação de
ensino/aprendizagem e o qualificamos como profissional capaz de atuar nos espaços
educativos articulando os saberes e tecendo as relações entre a sociedade e a escola; em
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que valorize e oportunize o currículo escolar em suas mais diversas formas de
manifestações culturais promulgando, assim, padrões éticos compatíveis com uma
sociedade democrática (AGUIAR, 2002).
A seriedade do debate para uma formação docente inicial qualificada assinala o
compromisso das instituições formadores para além do cumprimento legal, em que estas
assumam a responsabilidade da formação para atuar no campo, resultando na elaboração,
implementação e manutenção de políticas públicas de formação para a própria
modalidade.
Isto posto, o que se pretende é analisar a formação inicial de professores para a
EJA no curso de Pedagogia da UFF em Niterói1. Nossa problemática de pesquisa passa
por questionar se o curso de Pedagogia da UFF forma professores para atuarem na EJA
e, ainda, como e quais são os elementos principais que perpassam seu projeto político
pedagógico quanto à formação inicial de professores para a EJA.
Para responder essas perguntas iniciaremos nosso trabalho evidenciando as
discussões que permearam o debate sobre a formação docente no curso de pedagogia em
âmbito nacional, situando-as política e historicamente. No primeiro capítulo, trataremos
das relações entre o neoliberalismo e a educação presentes no cenário das reformas
educacionais no curso de pedagogia no período pós redemocratização do Brasil.
Articularemos a formação docente no curso de pedagogia e a dupla formação do
pedagogo no âmbito dessas reformas e indicaremos e discutiremos a formação do
pedagogo na Universidade Federal Fluminense. No segundo capítulo, versaremos sobre
a formação docente para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil relacionando ambas
a partir do que dizem as leis nacionais sobre a formação docente para a EJA e o que diz
a literatura acadêmica sobre a formação docente para EJA.
Cabe destacar que foi realizado neste segundo capítulo, um levantamento
bibliográfico da produção acadêmica sobre o tema no site da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) acerca das publicações em
periódicos nacionais publicados entre 2005 a 2020 na área da formação inicial de
professores para Educação de Jovens e Adultos nos cursos de pedagogia. Foram
localizados 160 periódicos, destes apenas 14 (quatorze) abordavam a temática da
formação inicial para a modalidade, e, por fim, apenas 6 (seis) tratavam especificamente
1

A UFF oferta o curso de Pedagogia nos campi Niterói, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua e Campos
dos Goytacazes. Destes campi, somente o município de Campos, não tem (ou não foi possível localizar) a
disciplina de EJA, com 60 horas, como componente obrigatório do curso de Pedagogia.
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de analisar a formação inicial de professores para a EJA no curso de Pedagogia.
Confirmamos, como afirma Ribeiro (1999), que as produções teóricas para o campo são
pequenas, apesar de crescentes.
Por fim, no último capítulo foi analisado a proposta curricular do curso de
Pedagogia da FEUFF/Niterói e nele a busca pelo lugar da EJA.
Para este trabalho tivemos como aporte teórico autores consolidados no campo
das pesquisas em formação docente para a modalidade. Estão presentes autores como Di
Pierro (2006), Soares (2006, 2007, 2008, 2011, 2016), Laffin (2012), Ventura (2011,
2012), Ventura e Bomfim (2015), Rummert (2006), Ribeiro (1999), Machado (2008,
2009, 2018), entre outros.
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CAPÍTULO I
O Neoliberalismo e a formação docente no curso de Pedagogia pós
redemocratização

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela difusão da ideia do mundo como
uma aldeia global. A mundialização do capital disseminou a ideia de um mundo novo que
necessitava superar a crise do capital através de uma reforma de Estado, tornando-o
mínimo e a serviço do novo modelo imposto. A reforma educacional foi posta mais uma
vez como alternativa de saída atendendo aos interesses econômicos, promovendo uma
agenda de metas e resultados. A Conferência Mundial sobre Educação Para Todos,
realizada em 1990, em Jomtien-Tailândia marcou a década e a entrada de um novo século
reafirmando o compromisso dos países e a cooperação internacional ao assegurar a
educação como um direito fundamental de todo ser humano.
No Brasil, o período a partir dos anos 1990 foi marcado pelas políticas de reformas
no Estado, influenciadas por organismos internacionais. As reformas educacionais foram
pautadas por reuniões mundiais que caracterizaram um novo modelo de globalização e
mundialização do capital. As disputas internacionais fomentaram tais mudanças ocorridas
na legislação que, por sua vez, seguiam a conciliação com as disputas ministeriais e dos
grupos organizados por educadores no país, tendo como protagonistas o Ministério da
Educação (MEC), as diversas instâncias, instituições e grupos de organizações
educacionais (AGUIAR, 2002).
No contexto pós redemocratização, o ensino superior sofreu modificações quanto
às suas definições e finalidades através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei 9394/96). As reformas educacionais em nível superior na década de 1990 se
originaram da demanda de vagas crescentes nas instituições como resultado das reformas
na educação básica no pós redemocratização do Brasil. As disputas de poder no âmbito
educacional, influenciadas pelas políticas neoliberais, consolidaram a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional em 1996 (Lei nº 9394/96). Para o ensino superior foram
traçadas metas que visavam uma educação eficaz e produtiva através da melhoria da
qualidade do ensino.
Tais ações seriam asseguradas por mudanças na administração e capacitação de
recursos humanos, onde o Estado se encarregaria de avaliar suas produtividades
13

resultando numa “autonomia” e eficiência gerencial e elevação do nível do sistema. O
que ocorreu de fato com a LDBN 9394/96 foram mudanças que serviram e fortaleceram
ações neoliberais, tais como, o incentivo à implementação de cursos pagos, a venda de
serviços e atividades lucrativas com vínculo privado (SHIROMA et al, 2002), mas com
o controle do Estado nas atividades avaliativas e de credenciamento, o que poderia ou não
alterar os recursos destinados às instituições de nível superior, revelando uma face
arbitrária das reformas. Estas são “políticas de oferta parametrizadas pelo orçamento da
União, portanto, em vez de políticas sociais, temos, de fato, políticas econômicas”
(JÚNIOR; GONZÁLEZ, 2001, p. 46).
Este quadro resultou diretamente na formação e qualificação profissional docente
em nível superior, no qual, em sua grande maioria, a categoria mantém a formação ao
lado da carga horária trabalhista. Shiroma et al (2002) citam a título de exemplo o
ranqueamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) que exige cada vez mais dos docentes da pós-graduação produções científicas
e desenvolvimento de pesquisas em que se cobra um alto nível de eficiência ao passo que
o governo precariza as condições de trabalho, realizando cortes para tais pesquisas, cortes
nas verbas para bolsas de estudo, diminui os salários ou congela os investimentos em
educação. Uma “reforma na universidade sem reforma universitária” (SHIROMA et al,
2002, p.97).
Estas práticas governistas norteadas pelo neoliberalismo, perpetuam a mesma
política de incorporar o trabalho vivo na produção de serviços em que o capital realiza
sua manutenção a partir de um novo modelo de reformas para produção de ciência e
tecnologia. A estratégia do neoliberalismo atribui valor ao conhecimento, transformandoo em mercadoria para obter, assim, capital em escala de pesquisas (SANTOS, 2001).
As formas de controle impostas pelo neoliberalismo são aplicadas por meio de
mudanças institucionais pautadas por um projeto político de sociedade, desenhando
novos modelos de instituições e objetivos para concretizar tais interesses. Deste modo
demandam-se reformas, das quais a educacional se manifesta a partir do trabalho humano
qualificado pela educação como campo para o desenvolvimento econômico revelando
uma perspectiva tecnicista, que se contrapõe à ideia da educação em seu âmbito
humanizado.
Neste sentido, as reformas educacionais impostas pela LDB 9394/96 promoveram
as “competências demandadas pelo mercado em acordo com as exigências do
14

capitalismo” (SHIROMA et al, 2202, p.98). Era necessária, então, a adequação dos
currículos a um mesmo sistema para proporcionar a melhoria da qualidade de ensino e
diminuir os índices alarmantes de analfabetismo, pouca escolarização, repetência e
evasão escolar.
A formação do indivíduo estaria pautada na produtividade para o mercado,
assegurando a empregabilidade do cidadão formado. Assim, a questão central do trabalho
não estaria posta em sua forma ontológica, mas no indivíduo, evidenciando a forma com
que o neoliberalismo “convence aos excluídos de que eles mesmos são culpados pela sua
exclusão” (FRIGOTTO, 2001, p. 25).
Tais reformas se faceiam pelo lugar que a educação ocupa nas políticas
neoliberais: um lugar central e institucionalizado ao mesmo tempo que precariza seu
acesso e o torna um bem de serviço, eliminando sua forma de direito social. O que se
pretende com essas políticas neoliberais é fazer com que a educação se torne um bem
privado tomando forma de mercadoria e acentuando as diferenças e desigualdades sociais.
As reformas educacionais no Brasil sofreram forte influência dos órgãos
internacionais e de segmentos do empresariado, sobretudo a partir da década de 1990 com
a globalização da economia e a mundialização do capital. As justificativas para as
reformas se basearam nas crises do capital e nos comparativos de índices educacionais
mundiais e foram cercadas e alimentadas por um discurso progressista que servia aos
interesses do capitalismo vigente da época. Baseavam-se ainda na afirmação de que a
educação por si se estabeleceria como forma de melhoria dos problemas sociais “como
se a eficiência da educação fosse, por si só, capaz de promover a eficiência da economia”
(SHIROMA et al, 2002, p.111).
Shiroma et al (2002) demonstram que “o tão almejado consenso nacional sobre a
necessidade dessas reformas” (p.86) teve um grande auxílio da mídia e que a
vasta campanha de divulgação de estatísticas escolares intentava convencer a
opinião pública de que o analfabetismo e o alto grau de repetência e evasão
escolar no país deviam-se à falta de eficiência do sistema público […] a mídia
convoca a sociedade a trabalhar voluntariamente na escola de seu bairro, a
“adotar um aluno”, a ser parceira naquilo que constitucionalmente é dever do
Estado, a educação de seus cidadãos. (SHIROMA et al, 2002, p. 86)

Para o nível superior a reforma serviu como instrumento de mudança na formação
do profissional da educação básica. Era necessário construir um discurso pautado num
ideário de reforma em que este profissional se tornasse parte necessária para mesma,
afinal, seria ele que produziria alunos e, nestes, as competências exigidas pelo mercado.
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O que cabia ao professor era profissionalizar-se novamente, adequando-se às expectativas
neoliberais das reformas para educação.
Neste modelo, a escola ao servir os interesses do capital, preparando o aluno para
as exigências do mercado de trabalho, assume,
também as exigências da ordem social desenvolvida nos processos de trabalho,
tais como disciplina, exatidão, submissão física, técnica e moral, cumprimento
estrito dos deveres, pontualidade, contenção corporal e afetiva. Ela assume os
deveres impostos pela produção, através dos mecanismos do Estado, e relega
a segundo plano, sob mil artifícios ideológicos, o direito à educação que
fundamenta as demandas da sociedade civil. (FRANCO; FRIGOTTO, 1993,
p. 533)

O que se buscou com isso era retirar do professor sua característica de educador,
colocando-o numa posição desqualificadora e deslegitimadora em sua formação. Com
isso, as instâncias formadoras se tornariam inadequadas para realizar tal formação e
deveriam passar pelas reformas previstas. As práticas neoliberais presentes nas
elaborações e execuções legais governistas na década de 1990 fortaleceram vínculos com
as instituições privadas de ensino superior que, por sua vez, desenharam papéis de disputa
pela formação de professores da educação básica.
O curso de Pedagogia que, desde a década de 1980 colocava-se num movimento
de contemplar a docência na base de sua formação, ofertando também a licenciatura
voltada para os anos iniciais do ensino fundamental, sofreu impacto direto com a
promulgação da nova LDB 9394/96. O que se pretendia era retirar dos cursos de
pedagogia a formação docente, resultando em disputas não só sobre o nível de formação,
mas também sobre o lócus de formação do professor. Imbuídas nessas disputas estavam
as intenções de formação docente para instrumentalizar, posteriormente, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN).
Aguiar (2002) destaca que na década de 1980, sobretudo com o movimento de
redemocratização, os cursos de pedagogia foram alvos de reformulações curriculares
influenciados pelos debates acerca da formação do pedagogo, promovidos por educadores
e entidades no campo educacional. Intencionava-se a participação democrática e uma
formação social de qualidade, amparadas por novas políticas de formação ao passo que
delineava-se para o pedagogo uma formação que superasse a fragmentação e o
tecnicismo, revelando três aspectos centrais na nova “proposta de formação: a sólida
formação teórica; a relação teoria e prática; e a base comum nacional” (AGUIAR, 2002,
p. 114).
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O caminho seguido pelo governo à época da promulgação da LBD 9394/96, então,
foi de encontro a esse movimento, desassociando a formação docente da formação
profissional no curso de pedagogia. O pedagogo, a partir da LDB 9394/96, passaria a ser
o especialista em ações escolares, reforçando “uma visão reducionista do curso de
pedagogia ao excluir seu eixo basilar: a docência” (AGUIAR, 2002, p. 117).
Se torna evidente que as práticas de fragmentação das habilitações no curso de
pedagogia tomam um sentido de serviço ao modelo educacional que se pretende no
neoliberalismo. Esvaziando a formação docente e tirando seu sentido político, no curso
de pedagogia, o pedagogo se torna um especialista, ressaltando o individualismo para o
qual compete o mercado.
Outra vertente que se pretende com esses interesses é retirar da formação
pedagógica a pesquisa como prática educativa. Com a LDB 9394/96 os cursos normais
superiores, que passariam a realizar a formação docente para os anos iniciais da educação
básica, não seriam estimulados a desenvolverem a pesquisa. A pesquisa acadêmica ou
científica não deveria servir como eixo de formação docente. Em linhas neoliberais, o
professor deveria receber uma formação aligeirada, simplificada e subserviente aos
interesses econômicos capitalistas e dos órgãos internacionais.
O contexto da formação do pedagogo no período de pós redemocratização
nacional, sobretudo na década de 1990, insere-se na perspectiva do atendimento às
demandas neoliberais que se instauraram como reformas de Estado e, consequentemente,
de Educação. A lógica do mercado, instrumentalizada pela formação dos professores
incide diretamente na configuração do processo educativo que aprimora os sujeitos para
este sistema reprodutivo.

1.1 A formação docente na Licenciatura em Pedagogia
Frente às lutas contra as políticas neoliberais e por uma formação integral e
humanizadora, estiveram entidades educacionais como a Associação Nacional de
Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) que desde a década de 1970
amadureceu a ideia de uma base comum para a formação dos profissionais da educação.
Esta base significava uma formação docente inicial para todos os profissionais da
educação e que sobretudo, nos cursos de pedagogia se formassem os docentes e
posteriormente o especialista, sendo a formação realizada em nível superior.
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Os movimentos pela redemocratização do país incitaram as entidades
educacionais a buscarem mudanças institucionais para atenderem às novas demandas que
surgiam com as influências da condição democrática instaurada nos planos educacionais
e nas práticas pedagógicas educativas, o que proporcionou a busca pela superação do viés
tecnicista de formação. A educação entendida por essas instâncias como um direito
social fundamental e conquista histórica poderia possibilitar novas práticas educativas em
que, através das relações de experiência, o aprendizado se torna condição humana.
Estas entidades que lutavam por uma educação qualitativa entendiam que a
formação do professor era parte fundamental da luta. O professor como ator social
desempenharia um papel importante na formação dos sujeitos, assumindo uma posição
política de educador. Essa visão orgânica acerca da formação parte da premissa de que o
professor como educador possui uma perspectiva política do processo educativo. A
perspectiva formativa é a de auxílio no processo de transformação social e na medida em
que a escola “se define pelas classes populares, pode se tornar um espaço de luta contra
a hegemonia burguesa” (ARAÚJO, 2015, p. 93).
Os debates sobre a formação docente no curso de pedagogia levaram à defesa de
um modelo de formação em que se superasse o tecnicismo e se reafirmasse o
compromisso político, evidenciando a formação docente “como um processo contínuo,
pessoal e singular. Formar confunde-se com formar-se numa interação entre identidade
pessoal e identidade profissional” (ARAÚJO, 2015, p. 93). Araújo (2015) ainda destaca
pontos importantes do debate à época como “a valorização do saber da experiência e das
práticas docentes” (p. 93).
A reflexão acerca das práticas docentes aliada à ideia do educador como agente
principal em sua formação orientou os caminhos para as reformulações curriculares no
final do século XX. De modo mais amplo, havia um empenho para a reformulação do
curso de pedagogia, entendendo que a docência fundamenta e embasa a identidade
profissional do educador. Sob as discussões que permeavam as concepções de formação
para a formação integral, estava a imagem do professor como profissional reflexivo,
trazendo à tona a importância das experiências das práticas para esta formação.
O resultado dos amplos debates promovidos pelas entidades e Faculdades de
Educação sobre a atuação do pedagogo e sua formação profissional levou os cursos de
pedagogia à compreensão de que
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os pedagogos deveriam ser habilitados prioritariamente como professores,
podendo atuar na gestão pública da educação em diversos campos, como
diretor, coordenador, supervisor, mas de que sua matriz de formação era de
fato o magistério dos anos iniciais do 1º grau. A partir dessa compreensão,
alguns cursos de pedagogia, pelo País, passam a ter ênfases específicas em sua
habilitação (MACHADO, 2008, p. 164).

Na contramão desta perspectiva estava a formação do pedagogo na LDB 9394/96.
Aguiar (2002) salienta que, para entender o processo de reformulação do curso de
pedagogia, é fundamental destacar as reformas de Estado intensificadas a partir de 1995
que influíram diretamente na educação nacional, encorajadas pelos organismos
internacionais. Como posto anteriormente, as reformas dos anos 1990 incidiram
diretamente na docência seja pela formação inicial e continuada, em nível superior, seja
pelo currículo, pela certificação, pela gestão, mecanismos de avaliação em massa ou sobre
o próprio lugar de formação.
A fim de minimizar os custos do Estado e obedecendo às agendas internacionais,
sobretudo do Banco Mundial, para a educação, a LDB instaurou-se também como modo
de obtenção de recursos para financiamentos e estabeleceu a formação do professor da
educação básica a curto prazo. Exemplo disto é a criação dos Institutos Superiores de
Educação com a formação em nível superior, mas de forma mais barata e aligeirada.
É preciso atentar-se à intenção de dispensar da formação do professor, ou mais
ainda, do educador a qualificação científica, sendo assim, qualquer profissional poderia
exercer o magistério desde que houvesse a complementação, nestes institutos,
desqualificando e descaracterizando a licenciatura. Significa, numa concepção mais
ampla, descaracterizar o professor como cientista e pesquisador da educação como objeto
de estudo.
A visão tecnicista que conduziu as reformas universitárias (sobretudo a de 1968)
no século XX, tinham como princípio a racionalização do trabalho para maior eficiência
e produtividade, pautadas num modelo de produção em que as especificidades da
educação não eram priorizadas. Esta lógica sustentou as transformações do curso de
Pedagogia, em que as habilitações técnicas foram fracionadas e separadas da formação
docente e, por isto, apesar de postular a formação docente e pedagógica, em nível
superior, a LBD 9394/96, ainda sustenta a formação fragmentada, abrindo brecha para o
entendimento da formação pautada pela lógica de mercado.
Machado e Costa (2018, p. 441) apontam que “o processo de definição de políticas
públicas para uma sociedade é marcado por conflitos de interesses e disputas de poder”.
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As lutas pela formação do professor no curso de pedagogia, em nível superior, revelam
tais disputas quando vão de encontro com as concepções neoliberais que nortearam a
LDB 9394/96. Os grupos sociais que resistiram tais ataques buscaram a identidade da
formação do pedagogo pautada, ainda, pelo lócus de formação.
A importância da formação docente como eixo basilar da formação do pedagogo
manifesta-se à medida em que a própria concepção da pedagogia se estabelece, com base
em perspectivas diversas. Libâneo (2001, p.6) define a pedagogia como “um campo de
conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao
mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa”. O autor ainda define:
Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo
sistemático da educação − do ato educativo, da prática educativa como
componente integrante da atividade humana, como fato da vida social, inerente
ao conjunto dos processos sociais. Não há sociedade sem práticas educativas.
Pedagogia diz respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo,
sobre as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora do
trabalho educativo. Ou seja, ela não se refere apenas às práticas escolares, mas
a um imenso conjunto de outras práticas (LIBÂNEO, 2001, p. 6).

Destarte, a pedagogia possui características fundamentais pautadas pelas
intencionalidades dos atos educativos e, por isso, a docência se evidencia como prática
pedagógica. Libâneo (2001, p.12) caracteriza o pedagogo como “um profissional
qualificado para atuar em vários campos educativos, para atender demandas
socioeducativas (de tipo formal, não-formal e informal).”
Kuenzer (2000), por sua vez, sustenta que na formação do pedagogo
O eixo de sua formação, portanto, é o trabalho pedagógico, escolar e não
escolar, que tem na docência, compreendida como ato educativo intencional,
o seu fundamento. É a ação docente, portanto, o elemento catalisador de todo
o processo de formação do profissional de educação, a partir do qual as demais
ciências se aglutinarão para dar suporte à investigação e à intervenção sobre os
processos de formação humana. É a partir dela, de sua natureza e de suas
funções que se materializa o trabalho pedagógico, com suas múltiplas facetas,
espaços e atores. As diferentes ênfases do trabalho pedagógico (educação
infantil, fundamental ou média, jovens e adultos, trabalhadores, e assim por
diante), assim como as tarefas de organização e gestão dos espaços escolares e
não escolares, de formulação de políticas públicas, de planejamento, etc.,
constroem-se sobre uma base comum de formação, que lhes confere sentido e
organicidade: a ação docente. É a partir dela, de sua natureza e de suas funções
que se materializa o trabalho pedagógico, com suas múltiplas facetas, espaços
e atores. Ao compreendê-lo enquanto práxis educativa, unidade teórico prática e unitária, porquanto não suporta parcializações, rejeita-se qualquer
processo de formação que tome como referência "competências" definidas a
partir da prévia divisão dos espaços e tarefas dos processos educativos
(KUENZER, 2000, p.2).
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A especificidade da formação docente como eixo basilar da formação do
pedagogo particulariza a formação deste profissional não mais como um ou outro, sendo
o professor ou o especialista, mas lhe confere uma dupla formação. A dupla formação do
pedagogo caracteriza-se pelo ideal de que este seja um profissional comprometido com a
dimensão política da educação, habilitado para atuar nas diversas instâncias educativas,
que se utilize do conhecimento pedagógico para o trabalho que se produz dentro e fora
dos espaços formais e não formais de educação, dentro de uma determinada sociedade.
A concepção de formação docente como atividade científica e pedagógica abre
caminhos para pensarmos como ocorre esta formação nos cursos de pedagogia e sob quais
aspectos estão pautados os cursos de graduação para formarem duplamente o pedagogo.
A formação docente se traduz num processo que contempla os conhecimentos e saberes
em que se desenvolva habilidades para a ação de ensinar e de maneira mais ampla, de
educar.
É preciso questionarmos, inclusive, como acontecem os processos de formação
baseados epistemologicamente nas concepções sociais, educacionais e históricas em que
se preze o conhecimento como eixo da formação. Sob quais perspectivas de formação
pedagógica estão debruçados os cursos de pedagogia e seus currículos para formarem
pedagogos, professores e/ou educadores. É preciso saber qual a identidade epistemológica
dos cursos que assumem esta formação. Para Sá (2000) a dimensão da práxis educativa
se intenciona de maneira ético-política e se organiza de modo a exteriorizar
intencionalidades marcadas nas metodologias adotadas.
Entendemos que a docência como identidade profissional do pedagogo não o
reduz a ação pedagógica à docência, mas incorpora-a “como um determinante estrutural
na compreensão e intervenção da e na práxis educativa, efetivando, com isto, uma
concepção unitária de formação do Pedagogo para atuar na educação escolar e nãoescolar (SÁ, 2000, p.179).”
o que confere, pois, especificidade à função do profissional da educação é a
compreensão histórica dos processos de formação humana, a produção teórica
e a organização do trabalho pedagógico, a produção do conhecimento em
educação, para o que usará da economia, sem ser economista, da sociologia
sem ser sociólogo, da história, sem ser historiador, posto que seu objeto são os
processos educativos historicamente determinados pelas dimensões
econômicas e sociais que marcam cada época (KUENZER, 2000, p. 2)

Dimensionar a identidade do pedagogo e entender os limites, as contradições, as
inquietudes e as implicações emaranhadas nas condições de sua formação docente se
21

mostra essencial para este trabalho em que nosso posicionamento, o de defesa desta dupla
formação, fique explícito. Não pretendemos reduzir o pedagogo à docência, ao professor
das séries iniciais, impondo limites à formação profissional, mas assumimos que a dupla
formação, pedagógica que tem como eixo a formação docente, possibilita apropriarmonos da docência como característica fundamental da atividade pedagógica.
Partimos desta contextualização mais ampla sobre a formação do pedagogo como
parte inerente ao processo de refletir tanto sobre o trabalho do professor quanto do
pedagogo quando este atua na modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e se este profissional está sendo formado pra compreender às especificidades dessa
modalidade da educação básica.

1.2 A formação docente no curso de Pedagogia da FEUFF-Niterói
Em 1960 foi criada a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei
nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960. A ela foram incorporadas e federalizadas, a saber:
Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de
Farmácia e Odontologia, Escola de Odontologia e Escola Fluminense de Medicina
Veterinária, entidades federais; a Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
Escola Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro,
entidades estaduais, Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade de Ciências
Econômicas de Niterói, entidades privadas. Em 1965, através da Lei nº 4.831, de 5 de
dezembro de 1965, a então UFERJ foi intitulada Universidade Federal Fluminense.
O curso de Pedagogia, em Niterói, estava atrelado à Faculdade Fluminense de
Filosofia (FFF), criada em 1947 e posteriormente incorporada à UFERJ. O curso era
composto de três anos de formação no bacharelado e um ano de didática, que formavam
para a licenciatura. Com a reforma do ensino superior, em 1968, a formação do
especialista em educação passa a ser exclusivamente neste curso, e é criada a Faculdade
de Educação que se incumbiu de receber o curso e formar seus profissionais. A Faculdade
de Educação, por sua vez, fragmentou-se da Faculdade Filosofia, Ciências e Letras.
É neste contexto que, em 1970, o curso de Pedagogia passa pela primeira
reestruturação curricular, a fim de melhor adequar-se às exigências normativas para a
formação do pedagogo, à época. Na década de 1980, os debates na Faculdade Educação
acerca da formação do pedagogo alinhavam-se aos debates interinstitucionais, que
caminhavam em direção à docência como base formadora da profissão, superando a
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dicotomia entre bacharelado e licenciatura e entendendo a formação do pedagogo como
democrática e ampla.
As discussões realizadas na década de 1980 geraram uma proposta curricular
apresentada, em 1981, pela coordenação do curso ao Colegiado do curso. As discussões
foram promovidas através de encontros, debates, seminários, palestras realizadas pelos
professores, alunos e até representantes do sindicato da categoria gerando,
posteriormente, na década de 1990 um fórum de discussões, sendo eleita pelo Colegiado
de Curso uma comissão para atuar nos trabalhos e na organização curricular
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010).
Em 1993, o curso de Pedagogia da UFF-Niterói constrói, então, o Projeto Político
Pedagógico de Curso (PPC). O objetivo era a “superação de um currículo dicotômico, da
desarticulação entre teoria e prática, do distanciamento entre ensino, pesquisa e extensão;
redefinia o conceito de estágio curricular que passaria a se realizar na prática e na pesquisa
pedagógica (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010, p.10)”. Para isto,
integraram-se às disciplinas obrigatórias, os componentes curriculares Atividades
Culturais, Pesquisa e Prática Pedagógica e Monografia.
A visão de formação do pedagogo que integrava o Projeto Político Pedagógico de
Curso era a de multi habilitação. Esta orientação formativa rompeu barreiras ao entender
que o pedagogo não era o mero especialista em educação, mas o profissional habilitado
para atuar no amplo campo da educação. Ao passar pelas reformas do ensino superior na
década de 1990, o curso ainda assim pode avançar
em direção a uma concepção mais integradora de formação e adequar o
currículo para esse novo perfil profissional, sem fugir às normas vigentes. Não
podíamos deixar de conferir, formalmente, habilitações aos nossos pedagogos
formados, porém podíamos lhes conferir habilitações múltiplas. Desse modo,
os alunos do nosso curso formavam-se, em um único processo com,
praticamente, todas as habilitações possíveis de um curso de Pedagogia
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010, p. 10).

O curso de Pedagogia da UFF- Niterói conseguiu enfrentar as reformas impostas
para a formação para o magistério, contidas nos documentos legais do final da década de
1990 e início dos anos 2000, mantendo-se frente às lutas e estabelecendo qualidade
acadêmica reconhecida nacionalmente. Ao longo dos anos, o curso implementou o
currículo reformado, experimentando possibilidades de avanços e novos desafios postos.
Foram realizados encontros, seminários e jornadas com todo o corpo do curso, dos quais
o próprio curso tornou-se objeto de discussões e propostas articuladas.
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Concomitantemente, as ações governamentais aliadas à própria Universidade,
desdobraram caminhos de regulamentações a fim de normatizarem as licenciaturas,
através de resoluções, instruções de serviço e diretrizes que estabeleceram novos
dispositivos para reformas curriculares e estabelecimento de novos currículos para novos
cursos criados. Em 2005 o Conselho Nacional de Educação apresenta uma Resolução
para regulamentar a base comum nacional para os cursos de Pedagogia.
Retomou-se, naquele período, a discussão sobre a formação e a identidade
profissional do pedagogo. A comunidade acadêmica do curso de Pedagogia da UFF viuse, então, atrelada às discussões apontando a necessidade de uma formação em que não
se esgotasse na docência, mas que concebesse o pedagogo como educador nas diversas
instâncias da educação. A FEUFF admite, através do PPC do curso, que reconheceu na
Resolução do CNE algumas concepções que norteavam o próprio Projeto de Curso.
Com a aprovação da Resolução no ano de 2006, as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia, os cursos sofreram uma adequação curricular, que
datava de 1 ano a partir da promulgação. Assim, o curso de Pedagogia da UFF realizou
um seminário para discutir o novo regimento que o obrigava adequar-se à nova lei. Foi
disposto, então, um documento, um novo projeto curricular, elaborado pela comissão de
professores e estudantes, apresentado ao colegiado de curso, que por sua vez, não aprovou
por unanimidade a proposta.
O Projeto de Curso relata que no segundo semestre de 2007, em virtude das
mudanças na gestão da Coordenação e Direção do Curso, retomou as discussões para
tratar de nova proposta curricular e que, apesar das discussões realizadas e acumuladas
anteriormente, houve a necessidade de regularizar o currículo do curso em acordo com as
novas DCN. As discussões contaram mais uma vez com a participação da comunidade
acadêmica em que se evidenciaram “problemas práticos de execução que estariam se
perpetuando na prática do currículo e divergências de interpretação quanto ao processo
de desenvolvimento de determinados componentes curriculares como Monografia, PPP e
Atividades (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010)”.
Após amplas discussões chegou-se ao consenso da necessidade de reafirmação
das “linhas mestras” da proposta curricular já vigente desde a década de 1990, defendendo
sua permanência, “pautada pela busca contínua da formação da consciência crítica, do
rigor teórico, da relação teoria e prática e da formação integral do pedagogo
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(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010)”. Com isto, surgiram questões
que se tornaram objetos de discussões aprofundadas, assim como encaminhamentos que
sugeriam tanto uma ampla discussão curricular com base especialmente em
suas realizações e limites práticos, como medidas para viabilizar o projeto no
cotidiano do currículo do curso de Pedagogia. São indicações para um fazer do
currículo naquilo que ele oferece como possibilidade de projeto e de
interferência imediata dos sujeitos envolvidos em sua construção. Nesse
sentido, percebeu-se a necessidade de dimensionar nossas formulações: as que
se referem aos fazeres mais imediatos do trabalho de construção curricular e
as que se referem aos enfrentamentos políticos no campo estatal, na luta pela
qualidade da educação pública (UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE, 2010).

O PPC descreve que, ainda no ano de 2008 o Colegiado de Curso designou uma
Comissão que elaborou uma versão de Projeto Pedagógico do Curso para discutir a
proposta de reformulação curricular. Após as discussões coletivas que foram realizadas e
a aprovação de um novo fluxograma de curso e dos textos dos documentos básicos, a
Coordenação encaminhou uma nova matriz curricular aos departamentos para elaboração
ou reformulação das ementas das disciplinas. Descreve, ainda, que os prazos para a
adequação do currículo às exigências da resolução do CNE foram vencidos, mas
reconhece que
de fato, esse era um processo que precisava de amadurecimento acadêmico e
não cabia dentro de prazos burocráticos cronologicamente estabelecidos. Além
disso, o processo de alteração curricular que, inicialmente, faria uma mera
adequação do currículo às novas DCN para o curso de Pedagogia, foram,
progressivamente, se tornando uma grande revisão de nossas propostas
curriculares, disciplinas e ementas, bem como de nossas práticas de execução
do PPC anterior. Assim, mesmo com a urgência, foi necessário e possível
aprofundar muitos aspectos para se chegar a um produto final mais consistente
e acabado, embora se saiba que currículos são sempre móveis e passíveis de
mudança a qualquer tempo (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE,
2010).

Ao longo de 2009, os departamentos rediscutiram partes do PPC, reencaminhando
novas ementas à Coordenação, para aprovação do Colegiado que, por sua vez, também
discutiu exaustivamente o PPC visando uma melhor forma de aprimorar e regulamenta a
nova proposta curricular. Ao encaminhar o PPC para a PROAC para análises preliminares
da Coordenadoria de Apoio ao Ensino de Graduação (CAEG) - órgão técnico da PróReitoria responsável por analisar os currículos dos cursos de graduação – o documento
relata que sofreram modificações que resultaram em maiores transtornos e atraso na
conclusão do trabalho.
E, finalmente,
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Em 15 de setembro de 2009, após as discussões das novas ementas se
encerrarem nos Departamentos e depois de várias reuniões do Colegiado do
Curso de Pedagogia de Niterói, onde partes significativas do PPC foram
sucessivamente discutidas e aprovadas, o presente Projeto Pedagógico do
Curso foi aprovado integralmente e por unanimidade pelo referido Colegiado.
Em seguida o PPC foi enviado ao Colegiado da Faculdade de Educação para
apreciação final. Finalmente, no dia 3 de novembro de 2009, em reunião
extraordinária, o Colegiado dessa Unidade aprovou por unanimidade o Projeto,
referendando todas as discussões anteriores, no âmbito da FEUFF, tanto as
reuniões de trabalho (de caráter geral com ampla participação de professores e
alunos), quanto as reuniões oficiais realizadas nos Departamentos e no
Colegiado do Curso (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010).

O PPC do curso reitera ainda que
diante do quadro conjuntural que se apresenta, concordamos então que, do
ponto de vista acadêmico, temos um grande desafio coletivo para manter os
compromissos com a qualidade na formação do nosso pedagogo; trabalho que
será possível através de um esforço constante de resistência à precarização,
sem que se desconsidere o caráter público desta graduação e sem que se perca
o caráter democrático desta construção curricular. Isto significa que o curso de
Pedagogia reafirma seu caráter de gratuidade total para os estudantes e o
reconhecimento dos processos institucionais de decisão sobre o currículo,
realizados coletivamente através de plenárias e órgãos colegiados. Sobretudo,
significa afirmar também que só será possível um trabalho conjunto em torno
de um projeto curricular concreto, resultante de decisões, de escolhas, produto
de um grande acordo que nos coloca, concretamente, na mediação entre o
desejável e o possível; um projeto em que cada um faça e se veja um pouco
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE, 2010)

Podemos observar, portanto, que o curso de Pedagogia passou por um amplo
processo de reestruturação curricular, buscando um diálogo coeso entre o corpo docente,
técnico e discente. Apesar das circunstâncias tenderem à incorporação das políticas
neoliberais das reformas universitárias, o PPC do curso conseguiu estabelecer suas
orientações curriculares. O PPC do curso é de domínio público e está disponível no site
da FEUFF no seguinte endereço: http://feuff.sites.uff.br/coordenacao-de-pedagogia/1262/.
O objetivo deste primeiro capítulo foi de situar histórica e conceitualmente a
formação docente no curso de Pedagogia em nível nacional e local, enfatizando os
encaminhamentos que resultaram nas ações e políticas que se tem hoje para a formação
no curso de Pedagogia. Este enfoque é importante e dialoga diretamente com as
resoluções legais que norteiam a formação docente para a modalidade. No próximo
capítulo abordaremos as questões legais e literárias para a EJA.
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CAPÍTULO II
A Educação de Jovens e Adultos e a formação docente inicial
A Constituição Federal (CF) de 1988 reconhece, no artigo 205, que a educação é
“um direito de todos e dever do Estado e da família [...]”, revestindo-a de uma dimensão
democrática. No contexto da redemocratização nacional, a educação como direito público
subjetivo é uma conquista histórica e, ao reconhecer a educação com direito de todos,
consolida-se o entendimento da educação de adultos como parte desta concepção. Até
então, tida como suplementar (Lei 5692/71), a Educação de Adultos (EDA) passa a
desempenhar um papel importante como lugar de direito, inaugurando “uma nova história
na educação brasileira” (PAIVA, 2014, p. 84).
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - lei nº
9394/96, a caracterização da Educação de Jovens e Adultos passa a ser de modalidade,
em que se manifesta com maneiras próprias de realizar e oportuniza a especificação na
organização da gestão, no aspecto pedagógico e na destinação de recursos. A
regulamentação dos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases Nacional - lei nº 9394/96,
pelo Parecer 11/2000, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de
Jovens e Adultos, fazendo “um retrospecto da história, de concepções epistemológicas e
legais e institui novos limites e conformações, postas à discussão em audiências públicas
e reuniões técnicas que muito contribuíram para a explicitação de outra concepção de
educação de adultos e jovens” (PAIVA, 2014, p. 85).
Como posto anteriormente, com a transformação do mercado econômico e a
mundialização do capital, as políticas públicas na década de 1990 no Brasil foram
alinhadas às agências internacionais que desenhavam uma agenda de resultados e metas,
sobretudo no campo educacional. A educação de adultos ainda abrigava a visão de que
era feita para “recuperar o tempo perdido daqueles que não aprenderam a ler e a escrever”
(PAIVA, 2007, p. 3). A autora salienta que as enunciações sobre o que era a educação de
adultos no Brasil se diversificaram, instaurando no imaginário social a marca de uma
educação ligada ao retorno para a escola, realizando no presente o que não foi feito na
infância (PAIVA, 2007). A concepção de “tempo perdido” está ligada ao lugar que a EJA
ocupa nos diferentes espaços das políticas públicas para educação que se revela, ainda,
como um lugar subalterno.
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A perspectiva assistencialista e de informalidade que visa deslegitimar a Educação
de Jovens e Adultos como direito civil, social e humano é, de fato, histórica e se insere
num contexto amplo. A partir da década de 1930, com a consolidação da industrialização
no Brasil, a elite se viu posta a qualificar profissionalmente seus operários, obedecendo
às exigências do capital. Para isto, permitiu “patamares mínimos de educação a todos,
sem, no entanto, colocar em risco o controle ideológico e o nível de exploração exercidos
sobre a classe trabalhadora (VENTURA, 2011, p. 59)”. Historicamente a educação de
jovens e adultos trabalhadores no Brasil vem sendo marcada pela falta de ações políticas
que a assegurem como direito subjetivo.
As DCN para a EJA diferenciam a modalidade das classes de aceleração insistindo
na concepção da primeira como “uma categoria organizacional constante da estrutura da
educação nacional, com finalidades e funções específicas” (BRASIL, 2000, p. 5).
Apresentam a função reparadora para discernir as noções de reparação e suprimento. Esta
função, conforme as DCN, significa tanto a restauração do direito negado à uma
escolarização de qualidade, no que tange os direitos civis, quanto o reconhecimento da
“igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano” (BRASIL, 2000, p. 9).
É imprescindível atentar-se à EJA como direito, pois tendo-o como princípio
fundamental da educação, não o limitaremos à vida escolar, mas ao sentido da vida,
composta por experiências e aprendizados. Conforme Paiva (2014, p. 86), aprender “se
impõe como condição humana e, por isso, experiência educativa.” A EJA toma seu lugar
na sociedade democrática, onde “a educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se
mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício da
cidadania como condição para uma plena participação na sociedade” (V CONFINTEA,
1997, p. 1).
Cury (2002) salienta que o direito à educação se torna uma “oportunidade de
crescimento cidadão, um caminho de opções diferenciadas e uma chave de crescente
estima de si (p.260).” Lembra que o princípio histórico do direito se inicia como uma
exigência social e que, este, “decorre de dimensões estruturais coexistentes na própria
consistência do ser humano (p.261).” Escreve, ainda, que:
o direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é mais
do que uma importante herança cultural. Como parte da herança cultural, o
cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos
quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e
colaborar na sua transformação. Ter o domínio de conhecimentos sistemáticos
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é também um patamar sine qua non a fim de poder alargar o campo e o
horizonte desses e de novos conhecimentos. (CURY, 2002, p.260)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos
assinalam que a EJA enquanto modalidade da educação básica pertence ao campo do
direito e, mais, é um direito público subjetivo. Para esta consolidação as DCN reiteram
que é necessária a colaboração recíproca e políticas integradas, onde instaura-se um
compromisso de política pública própria. As DCN ainda assinalam a importância da
articulação entre as esferas governamentais e a sociedade civil, de forma que “a EJA seja
assumida, nas suas três funções, como obrigação peremptória, regular, contínua e
articulada dos sistemas de ensino dos Municípios, envolvendo os Estados e a União sob
a égide da colaboração recíproca (BRASIL, 2000, p. 53).”
O Parecer 11/2000 dá sentido à formação docente para a modalidade quando
aponta que o profissional deve estar “preparado para interagir empaticamente com esta
parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor
aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim
um docente que se nutra do geral e das especificidades que a habilitação como formação
sistemática requer (p. 56).” As exigências legais e específicas para o exercício da docência
na EJA compõem o quadro das necessidades de formação para a modalidade.
Para Arroyo (2006) o perfil do educador da EJA se delineia à medida que as
definições e a constituição da EJA se dão. Ele enfatiza que, ao avançarmos no
reconhecimento das especificidades da EJA, teremos de especificar o perfil do educador
da modalidade e, por sua vez, políticas específicas para a formação desse educador. O
autor ainda discute que no campo do direito à educação, a EJA não se apresenta como
direito isolado, mas é acompanhada de outros direitos vinculados aos movimentos
emancipatórios. Para ele, é impossível tornar-se educador de adultos sem esta
consciência.
Ribeiro (1999) insere a temática da formação de professores para a EJA numa
questão mais ampla que, segundo ela, “é a da própria constituição da educação de adultos
como campo pedagógico, o que implicaria a existência de um conjunto de práticas e
saberes minimamente articulados em torno de princípios, objetivos ou outros elementos
comuns (p. 185).”
Laffin (2012), assinala que “nessa perspectiva assume-se a formação docente
mediante um compromisso ético político com as classes populares, trabalhando
estrategicamente para que estas acessem ao conhecimento (p. 224).”. A autora enfatiza a
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mesma perspectiva que Arroyo (2006) ao alegar que a docência “se constitui ao mesmo
tempo em que promove a constituição de um estatuto próprio de EJA, na produção e
acúmulo de saberes teórico metodológicos como potencialidade de consolidação de um
campo pedagógico e de pesquisa (LAFFIN, 2012, p.225).”
Outro aspecto que importa destacar, neste trabalho, é a concepção de formação
inicial que nos orienta. Não se pretende neste trabalho dicotomizar a formação inicial e a
formação continuada, mas conferir à primeira um sentido de marco introdutório na
formação de base dos professores e professoras atuantes na educação básica,
estabelecendo um processo formativo voltado intencionalmente para as práticas de
formação adequadas às especificidades (neste caso, da EJA).
Entendemos a formação inicial como aquela realizada em cursos de primeira
licenciatura e que se constitui nas vivências e na reflexão crítica das práticas, em que a
estreita relação teoria/prática/teoria possibilitem “um saber-fazer prático racional e
fundamentado para agir em situações complexas de ensino (ALMEIDA; BIAJONE,
2007, p. 292)”. Assim, a formação inicial se pauta pela dialética entre as produções que
promovem a formação teórica e as ações concretas das experiências vividas no âmbito da
formação, em que o próprio processo formativo se manifesta na práxis. Tardif (2002),
concebe a formação inicial como a que “visa habituar os alunos - os futuros professores à prática profissional dos professores de profissão e fazer deles práticos ‘reflexivos’ (p.
288).”
Para Laffin (2006), a exigência da formação inicial, sobretudo na EJA, é a
condição mínima para a incorporação da profissionalidade docente e essa incorporação
se funde com a formação em exercício, uma vez que os documentos legais que direcionam
a formação de professores não assumem o compromisso da especificidade de formação
para a modalidade. Outrossim, a formação docente para a modalidade tem se configurado
nas experiências de trabalho que se corroboram através dos pressupostos teóricos para a
contribuição nas demandas diárias que se desenhem nestas práticas.
As relações entre a formação docente e a Educação de Jovens e Adultos também
se manifestam nas particularidades que configuram a constituição da docência para a
própria modalidade, havendo-se nas esferas teórica, prática e legal. Todas essas esferas
perpassam pela questão sobre como formar professores, sobretudo educadores de jovens
e adultos trabalhadores. Questão, vale dizer, que ainda se apresenta como desafio a ser
respondido e concretizado. A ideia central é responder como fazê-lo numa perspectiva
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emancipatória, que não pode caber nos moldes formativos generalistas, que por sua vez,
se revelam como marco histórico dentro da educação de adultos trabalhadores.
Soares (2008) constata a dificuldade da formação específica do educador da EJA,
apesar da crescente visibilidade da modalidade, uma vez que os alunos dos cursos de
formação não têm essa qualificação valorizada ao entrarem no mercado de trabalho. O
autor ainda afirma que “não existe, assim, uma relação estreita entre formação inicial na
universidade e campo de atuação (p. 97)”. A formação aligeirada, rasa, e omissa que ainda
se faz nos cursos de formação de professores pode ser explicada pelo aspecto histórico
em que se insere a EJA no Brasil.
Se a concepção da educação de jovens e adultos trabalhadores se enquadra numa
concepção supletiva, de carência, assistencialista ou benesse, que deve ser feita de forma
aligeirada para “recuperar o tempo perdido” então a perspectiva de formação professor
que atuará na modalidade se enquadrará neste padrão. A partir desta visão o professor
atuante na EJA não precisa de preparação profunda, adequada e/ou específica. Soares
(2008, p.97) assinala que esta concepção “parece dar aos egressos a sensação de que sua
formação inicial, embora necessária, não é essencial”.
Um dos papéis da universidade, para a apropriação ao modelo de formação
adequada, que se traduz nas reformas curriculares, visa tentar aproximar a formação
inicial do professor às exigências da área, concatenando-a às práticas formativas e de
trabalho à medida que as pesquisas vêm se desenhando para tais necessidades (SOARES,
2008), ainda que minimamente de maneira meramente obrigatória. Di Pierro (2005)
descreve múltiplos fatores que dificultam a consolidação dos espaços específicos de
formação, tais como,
a persistência da visão equivocada que concebe a educação de jovens e adultos
como território provisório sempre aberto à improvisação; a precariedade do
mercado de trabalho, que não proporciona a construção de carreiras
profissionais; e o escasso envolvimento das instituições de ensino superior com
um campo educativo de pouco prestígio e baixo grau de formalização (DI
PIERRO, 2005, p 1132).

Esta assimilação da “educação dos grupos populares à ação filantrópica é o
arcabouço ideológico que sustenta as representações que infantilizam os educandos
jovens e adultos (RIBEIRO, 1999, p. 188)”. Ribeiro (1999) qualifica a perspectiva
infantilizada, resultado da perspectiva assistencialista, como um fator de limitação para
que os cursos de formação de educadores da EJA ofereçam adequadamente esta
formação, considerando as especificidades do público que compõe a modalidade, em que
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se fortalecendo visões como esta, estão as faltas de políticas públicas de Estado para a
EJA.
A própria universidade tem se predisposto a reproduzir as ações assistencialistas,
conforme Haddad (1989) constatou. O autor constata que as instituições vêm promovendo
programas de escolarização dos funcionários, destacando que tais programas se
restringiam “ao simples atendimento, como forma compensatória a perda de escolaridade
destes funcionários, que não estudaram na época adequada (HADDAD, 1989, p. 24)”.
Essas ações fomentavam desenvolvimento de pesquisa, grupos de estágios para alunos
finalistas e o simples atendimento como forma de ensino. Esta denúncia é importante à
medida que algumas universidades ainda sustentam este modelo compensatório, como
modo de produção da extensão, não qualificando a educação de adultos ao mesmo tempo
que não promove formação adequada aos alunos nos cursos de formação docente.
Para superar tais ações e concepções, Ribeiro (1999), apresenta a proposta de
amadurecimento da psicologia dos adultos, para que sejam consideradas as características
cognitivas dos alunos e a habilidade de relacionar os conteúdos sistematizados no
processo de escolarização com as experiências vividas. Esta possibilidade garantiria que
os professores pudessem se utilizar de instrumentos que os qualificassem nas escolhas
pedagógicas acerca das condições de aprendizagem dos alunos da EJA. A psicologia
é um dos campos das ciências que mais recorrentemente é chamado para
fundamentar propostas pedagógicas. Por isso mesmo, o amadurecimento de
uma psicologia dos adultos, tanto no que se refere à dimensão cognitiva quanto
motivacional, seria fundamental para se superar a concepção de que o
desenvolvimento é algo que ocorre apenas durante o período de
desenvolvimento biológico intenso (infância e adolescência), fazendo parecer
irrelevantes as características específicas de outras fases da vida e os efeitos
que a aprendizagem pode produzir também durante a idade adulta (RIBEIRO,
1999, p. 194).

Outra ação característica das relações entre a Educação de Jovens e Adultos e a
formação docente é a definição de uma política de formação em que a ênfase do projeto
formativo seja o conhecimento de quem são os jovens e adultos que compõem o público
da EJA. Mais precisamente quais são suas identidades, histórias, como se constituem no
mundo. Os documentos legais que asseguram a EJA como direito civil e os pesquisadores
do campo reconhecem que não é possível que, em um grau mínimo de formação,
professores atuantes na modalidade, não saibam discernir o público que compõe a
modalidade.
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Para tanto, esta ação se correlaciona diretamente com a consciência histórica da
EJA. Arroyo (2006) confere estas atuações correlatas como indissociáveis, pois “não
podemos lembrar da educação de jovens e adultos, sem lembrar do movimento de
educação popular e de todos os outros movimentos educativos emancipatórios (p.32)”.
Falamos nessa indissociação, dado que
não é a história da construção de qualquer jovem, nem qualquer adulto. São
jovens e adultos que têm uma trajetória muito específica, que vivenciam
situações de opressão, exclusão, marginalização, condenados à sobrevivência,
que buscam horizontes de liberdade e emancipação no trabalho e na educação
(ARROYO, 2006, p.23).

As relações entre Educação de Jovens e Adultos e a formação docente para o
campo são amplas e complexas e se manifestam de diferentes formas e espaços. Elas
perpassam os diferentes espaços de formação, desde o tempo histórico, legislações,
concepções teóricas, atuação prática, disputas políticas, currículos, orientação
epistemológica, entre outros. Apesar das pluralidades que se entrelaçam, estas relações
estão postas nos campos em disputa pelo entendimento sobre o que é a EJA e como ela
se constitui.
Entendemos e defendemos que a formação docente para a modalidade deve
empenhar-se em ir ao encontro do horizonte emancipatório, redesenhando novas formas
de educar. A intencionalidade pedagógica e formativa contribui para entendermos como
se dão os processos que abrangem a formação individual dos professores na EJA,
assumindo as tensões que são incorporadas neste campo. É preciso pensar quais
concepções de formação estão norteando os cursos de formação docente e sob que
circunstâncias essa formação acontece.
Defendemos a qualificação profissional para a EJA na formação inicial não como
o mero preparo, típico intervencionista, que atua na centralidade da prática reprodutivista
e pontual, mas o professor que tem consciência histórica acerca da Educação de Jovens e
Adultos, entende sua história, busca conhecer seus sujeitos, analisa politicamente sua
formação e se apropria desta, se redescobrindo e se identificando como tal, no âmago da
práxis.
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2.1 A legislação sobre a formação docente para a EJA

Ao tratarmos da EJA no Brasil é necessário situarmos historicamente sua
constituição como modalidade da educação básica associando-a à legislação que a
compõe como tal. As ações para e com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem
estar pautadas pelas leis que a legitimam e a qualificam como um modo de fazer e atuar
específico, voltadas para sua característica de direito social. O maior desafio é efetivar a
lei.
A garantia da Educação de Jovens e Adultos, na forma da lei, como um direito foi
uma conquista. A partir da promulgação da Constituição Federal Brasileira, em 1988, a
Educação foi reconhecida como um “direito do cidadão e dever do Estado” e assegura no
artigo 208, inciso I “sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria”.
Na sequência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96),
reconhece a EJA como modalidade de ensino da educação básica. Este marco garante
legalmente as condições de igualdade no acesso à educação básica para jovens e adultos
e caracteriza-a como um lugar de especificidades próprias. Posteriormente, a EJA é
regulamentada pelo o Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação (CNE).
Estes documentos são importantes para a EJA porque ao garantirem a educação
pública e a escolarização como direito de todos, endossam as políticas de formação
docente para a modalidade. A LDBN 9394/96 ratifica no artigo 61 a “formação dos
profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas
atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação
básica [...]” (BRASIL, 1996).
Assegurar licitamente que os profissionais da educação devem ter formação que
os possibilitem atender as especificidades da EJA, consolida o compromisso com a
formação adequada. A adequação, no que lhe concerne, tem como propósito ser
instrumento de formação e possibilita que haja uma abordagem didática nas práticas
presentes em relação às especificidades da modalidade e do “caráter multidisciplinar e
interdisciplinar dos componentes curriculares” (BRASIL, 2000, p. 58).
O Parecer CNE/CEB 11/2000 reitera que “o preparo de um docente voltado para
a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor,
aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino (BRASIL, 2000,
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p. 56).” Entende-se, portanto, que uma formação docente qualificada constitui uma
importante contribuição para a qualificação da própria EJA. Ele assegura que “a formação
adequada e a ação integrada implicam a existência de um espaço próprio, para os
profissionais da EJA, nos sistemas, nas universidades e em outras instituições formadoras
(BRASIL, 2000. p.60).”
O Parecer salienta que as instituições que formam professores devem oferecer a
habilitação na formação da modalidade, de modo que os cursos de licenciatura não podem
deixar de considerar a realidade da EJA (BRASIL, 2000), chamando-os ao resgate “desta
dívida social” (p. 59). A formação de professores adequada ao trabalho na Educação de
Jovens e Adultos (EJA) requer, portanto, uma ação integrada que une esforços das
universidades, instituições formadoras e os sistemas de ensino a fim de oportunizar
espaços próprios de formação desses profissionais.
Infelizmente, apesar do Parecer CNE/CEB 11/2000, com a diretriz curricular
nacional para a EJA já ter duas décadas, não raro, encontramos professores que
reproduzem o processo de escolarização vivido no trabalho com crianças, além da
utilização de materiais didáticos que não estão de acordo com a faixa etária atendida, o
que acaba por infantilizar a prática educativa na EJA.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, normalizadas no
Parecer CNE/CP n. º5, de 13 de dezembro de 2005, compreendem à docência como ação
educativa, dispondo a consolidação da formação inicial no exercício da profissão e
evidenciando a formação de profissionais que concebam
com autonomia e competência, alternativas de execução para atender, com
rigor, às finalidades e organização da Escola Básica, dos sistemas de ensino e
de processos educativos não-escolares, produzindo e construindo novos
conhecimentos, que contribuam para a formação de cidadãos, crianças,
adolescentes, jovens e adultos brasileiros, participantes e comprometidos com
uma sociedade justa, equânime e igualitária (BRASIL, 2005, p. 16).

O mesmo Parecer (CNE/CP 05/2005) delibera em seu artigo 4 que a Licenciatura
em Pedagogia se destina à formação docente para atuação nos anos iniciais da Educação
Básica, na formação de professores no curso Normal no Ensino Médio, na Educação
Profissional e áreas afins do conhecimento pedagógico. Instituir a formação para a
Educação Básica compreende formar para a atuação docente na EJA e, portanto,
qualificar o professor, de modo que consiga apropriar suas atuações para atender as
expectativas e finalidades da modalidade.
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Em seu artigo 5 o documento (BRASIL, 2005) institui nos incisos I, III, IV, V,
IX a atuação do pedagogo no compromisso de uma sociedade justa, equânime e
igualitária, fortalecendo e promovendo o desenvolvimento e o aprendizado de pessoas
que não tiveram a oportunidade de escolarização na idade própria, em distintas fases do
desenvolvimento humano, em diversos níveis de escolarização, respeitando as
necessidades dos educandos e identificando questões educacionais e socioculturais sobre
as realidades complexas “com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais,
étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. (BRASIL, 2005,
p.20)”
A EJA aparece como núcleo de estudos básicos nas DCN para o curso de
Pedagogia em que devem ser articulados “conhecimento multidimensional sobre o ser
humano, em situações de aprendizagem” e “aplicação, em práticas educativas, de
conhecimentos de processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e
adultos, nas dimensões: física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética
e biossocial” (BRASIL, 2005, p.11). Este núcleo de estudos, consoante o documento,
deverá propiciar aos estudantes experiências cada vez mais complexas e abrangentes para
a constituição de referenciais teórico-metodológicos na docência, articulando-se com os
fundamentos das práticas pedagógicas.
As competências a serem desenvolvidas pelos licenciandos são, segundo as DCN
(2005, p. 23), “experiências de exercício profissional”, obtidas através do estágio
curricular. Neste ponto o documento cita a EJA como parte integrante da formação. O
desenvolvimento de competências na formação inicial de professores para a Educação
Básica, através da experienciação, está previsto semelhantemente na Proposta de
Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de
Nível Superior (BRASIL, 2001).
Laffin (2012), constata que o paradigma das competências - manifestado nos
documentos legais de orientação para formação de professores para a Educação Básica ao assumir a formação docente no campo da experienciação, tolera a não especificidade
de formação para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), assumindo-a como facultativa
às matrizes curriculares dos cursos. A lógica das competências incorporada no mundo do
trabalho, sobretudo pelo neoliberalismo, imprime uma formação pautada na demanda.
Ainda, conforme Laffin (2012), não está em jogo a formação qualificada pelas
habilidades construídas na própria formação, mas na orientação sobre a ação, para que o
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professor desenvolva em seus alunos as competências experienciadas em seu próprio
processo de formação. Ao constatar que a formação do licenciando em Pedagogia pode
ser feita através da experienciação, pautada pela lógica das competências, encontramos
brecha na legislação para que esta formação seja desenvolvida sob a ótica da investigação
e dos cursos de extensão universitária (p.215).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
citam a EJA explicitamente em seu artigo 8°, inciso IV, ao tratar do estágio curricular
como componente do currículo do curso devendo ser realizado
em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em
disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal e/ou
de Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar, ou ainda em
modalidades e atividades como educação de jovens e adultos, grupos de
reforço ou de fortalecimento escolar, gestão dos processos educativos, como:
planejamento, implementação e avaliação de atividades escolares e de projetos,
reuniões de formação pedagógica com profissionais mais experientes, de modo
a assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em
ambientes escolares e não-escolares, que amplie e fortaleça atitudes éticas,
conhecimentos e competências, conforme o previsto no projeto pedagógico do
curso (BRASIL, 2005, p. 15).

O definem como “atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente
institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na
relação interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário,
com a mediação de um professor supervisor acadêmico” (BRASIL, 2005, p. 15).
Estabelece que a finalidade do estágio é a reflexão contextualizada para que
obtenha recursos que permitam ao aluno ser autor de sua prática através das vivências,
em relação direta com o projeto pedagógico tanto da instituição formadora quanto da
instituição em que realiza o estágio. Este é o único momento em que o documento que
orienta, define princípios e procedimentos a serem observados e realizados na formação
inicial de professores no curso de licenciatura em pedagogia, cita a modalidade da
Educação de Jovens e Adultos de maneira objetiva e evidente.
Ao examinar as DCN para o curso de Pedagogia, Arroyo (2006) elucida que não
trazem legislação específica para a EJA e faz a leitura de que o aspecto da formação
educadores vem de uma suposição que, nesta tudo e qualquer coisa serve. Para Arroyo
(2006, p. 18) “esse caráter universalista, generalista dos modelos de formação de
educadores e esse caráter histórico desfigurado dessa EJA explica por que não temos uma
tradição de um perfil de educador de jovens e adultos e de sua formação. Isso implica
sérias consequências.” Para o autor, não ter políticas fechadas para a formação de
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educadores para a EJA se expressa na falta de políticas bem definidas para própria
modalidade.
Outro documento que conduz a educação brasileira é o Plano Nacional de
Educação (PNE), assegurado pelo artigo 214 da Constituição Federal de 1988. O PNE
tem duração decenal e objetiva “articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para
assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas” (BRASIL, 1988).
Ele tem como diretrizes a erradicação do analfabetismo; universalização do
atendimento escolar; superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; melhoria da qualidade
da educação; formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade; promoção do princípio da gestão democrática
da educação pública; promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção
do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão,
com padrão de qualidade e equidade; valorização dos (as) profissionais da educação;
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014).
O documento data de 2014, tem vinte metas, e refere-se a Educação de Jovens e
Adultos diretamente na meta 9 em que estabelece elevar a taxa de alfabetização, erradicar
o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Para isto
traça estratégias de ações de alfabetização, ofertas gratuitas, chamadas públicas,
avaliações, atendimento suplementar, política para idosos, inovação, integração entre os
sistemas empregadores e os sistemas de ensino e capacitação tecnológica. Estabelece
ainda na meta 10, a oferta mínima percentual de 25% das matrículas de EJA, no ensino
fundamental e médio, integradas à educação profissional.
Na meta 15, o PNE visa assegurar “que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014).” Estipula a
formação inicial e/ou continuada de professores ou a qualificação profissional para
atuação nos sistemas de privação de liberdade e implementação de diretrizes nacionais
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para esta formação, em regime de colaboração. O documento não trata ou cita a EJA
especificamente nesta meta, mas visibiliza a formação docente (mesmo que continuada)
para atuação nas áreas específicas de atuação.
De modo sucinto, o PNE também não trata em suas metas da promoção da
formação inicial para os diversos níveis e modalidades da educação básica, inclusive a
Educação de Jovens e Adultos, citando apenas a implementação de programas específicos
para formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades
indígenas e quilombolas e para a educação especial. Ao tratar do analfabetismo, o
documento cita a formação inicial de professores e a atuação pedagógica específica para
a alfabetização, mas somente para a educação de crianças.
Ao tratar sobre a o ensino superior, na meta 12, o documento estipula a
fomentação da oferta no ensino superior de forma pública e gratuita primacialmente para
a formação de professores da Educação Básica, de modo a atender o déficit de
profissionais em áreas específicas de atuação, principalmente nas áreas de ciências e da
matemática. Nesta meta, o PNE ainda não trata de formação específica em nível superior
ou de formação inicial que atenda ao diferencial exigido na modalidade da EJA.
O Parecer 9/2001, do Conselho Nacional de Educação, define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, afirma que
no Brasil, um curso de formação de professores não pode deixar de lado a
questão da educação de jovens e adultos, que ainda é uma necessidade social
expressiva. Inúmeras experiências apontam a necessidade de pensar a
especificidade desses alunos e de superar a prática de trabalhar com eles da
mesma forma que se trabalha com os alunos do ensino fundamental ou médio
regular. Apesar de se tratar das mesmas etapas de escolaridade (ensino
fundamental e médio), os jovens e adultos, por estarem em outros estágios de
vida, têm experiências, expectativas, condições sociais e psicológicas que os
distanciam do mundo infantil e adolescente, o que faz com que os professores
que se dedicam a esse trabalho devam ser capazes de desenvolver
metodologias apropriadas, conferindo significado aos currículos e às práticas
de ensino. A construção de situações didáticas eficazes e significativas requer
compreensão desse universo, das causas e dos contextos sociais e institucionais
que configuram a situação de aprendizagem dos seus alunos. Os cursos de
formação devem oferecer uma ênfase diferencial aos professores que
pretendem se dedicar a essa modalidade de ensino, mudando a visão
tradicional desse professor de “voluntário” para um profissional com
qualificação específica (BRASIL, 2001, p.26).

A Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação
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Básica (BNC-Formação), quando analisada, se revela outro documento legal que faz
alusão à EJA, mas não promove explicitamente a formação inicial para a modalidade.
Em seu artigo 6° determina a formação docente para todas as etapas e modalidades
da Educação Básica e assume uma política de Estado para assegurar “o direito das
crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, mediante a equiparação de
oportunidades que considere a necessidade de todos e de cada um dos estudantes”
(BRASIL, 2019, p.3).
O segundo momento que faz alusão à EJA diz respeito à forma de organização
curricular dos cursos, onde se estudem conteúdo específicos para o domínio pedagógico
deles. A EJA é citada como “alfabetização, domínio de seus fundamentos e domínio
pedagógico dos processos e das aprendizagens envolvidas, com centralidade nos
resultados quanto à fluência em leitura, à compreensão de textos e à produção de escrita
das crianças, dos jovens e dos adultos” (BRASIL, 2019, p. 8). Não encontramos outras
referências para a formação inicial de professores da EJA.
Ao analisar estes documentos, procuramos fontes de orientações sobre a formação
inicial dos professores para a Educação de Jovens e Adultos, em nível superior, sobretudo
no curso de licenciatura em Pedagogia, que é o objeto do presente estudo, mas não
encontramos nestes documentos o compromisso legal da formação adequada estipulado
de modo expresso, senão no Parecer 9/2001, que no que lhe concerne baseia também o
curso de Pedagogia.
Este comprometimento aparece de maneiras implícitas, o que ratifica que as
políticas públicas para a formação inicial de professores para a modalidade se eximem da
responsabilidade social e educacional e do compromisso ético com o direito à educação.
A formação específica para a EJA constitui-se, inclusive, como um direito do licenciando,
onde a própria formação se compõe nas manifestações políticas e curriculares que
compõe as orientações e ações tanto institucionais quanto particulares. Ribeiro (1999)
enfatiza que
cabe também considerar que a problemática relacionada à educação de jovens
e adultos merece compor o currículo de formação básica de todos os
educadores. Afinal, diz respeito a todos a luta contra a exclusão social e
educativa, a superação da perspectiva assistencialista da educação
compensatória e a articulação de sistemas de ensino inclusivos, que viabilizem
múltiplas trajetórias de formação (RIBEIRO, 1999, p.197).

O compromisso legal da formação de professores para a modalidade não pode ser
assegurado de forma implícita ou subentendida nos documentos que norteiam os cursos
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de pedagogia. A EJA deve estar presente indubitavelmente na orientação e na organização
curricular destes cursos, a fim de que seja cumprida sua garantia legal como direito social
e que sejam respeitadas as orientações contidas nos documentos que norteiam a própria
educação nacional e a EJA.

2.2 A literatura acadêmica sobre a formação docente inicial para EJA no curso de
Pedagogia
Como maneira de realizar uma maior aproximação ao objeto a que me proponho
pesquisar, passo a realizar neste subitem uma revisão de literatura sobre o conhecimento
do tema. Nesse levantamento, são apresentados e analisados trabalhos realizados a
respeito da Educação de Jovens e Adultos nos cursos de Pedagogia. O levantamento se
justifica pela necessidade em se observar o panorama do que vem sendo produzido em
termos de publicação e verificar-se, a partir daí, a relevância do tema para o campo, bem
como as principais oportunidades de continuidade para pesquisas já iniciadas sobre o
assunto.
Neste momento buscamos as produções bibliográficas realizadas pelos autores do
campo de estudos da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa inicia-se a partir do
levantamento bibliográfico feito através do site da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) acerca das produções realizadas em periódicos
nacionais publicados entre 2005 a 2020 na área de formação inicial de professores para
Educação de Jovens e Adultos no curso de pedagogia, na esfera nacional. Escolhemos o
recorte da data de pesquisa a partir do ano em que se instituíram as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia, após a LDB de 1996.
A delimitação temporal está relacionada à história do próprio tema da pesquisa,
visto que no ano 2000 foi aprovado o Parecer CNE/CEB n° 11/2000 que aponta as
Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para EJA, trazendo propostas e orientando
toda rede educacional sobre as especificidades da modalidade.
Para este estudo foi interessante investigar as publicações que tratam
especificamente da formação inicial de professores para a modalidade, no curso de
pedagogia. Feito este recorte preliminar, a análise seguiu com pesquisas pelas palavraschave sobre a temática e estiveram presentes descritores como “formação inicial; EJA;
pedagogia”. Nossa pesquisa bibliográfica voltou-se às produções acerca da formação
inicial de professores para a Educação de Jovens e Adultos no curso de Pedagogia.
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Pretendemos averiguar se as produções acadêmicas tocam na temática e se relacionam
com a modalidade de maneira que promovam um diálogo com o conhecimento produzido
acerca do campo.
Iniciamos a pesquisa com os termos “formação inicial e EJA” e encontramos 160
(cento e sessenta) resultados. Destes resultados apenas 14 (quatorze) abordavam a
temática da formação inicial para a modalidade, mas apresentavam-se como estudo de
caso, reflexões sobre a formação inicial e continuada, sem necessariamente se ater à
formação inicial, ou mesmo artigos sobre formação continuada para a modalidade, por
exemplo.
Destes 14 (quatorze) apenas 6 (seis) tratavam especificamente de analisar a
formação inicial de professores para a EJA no curso de Pedagogia, datando de 2008 a
2018. Estes artigos ativeram-se à análise de currículo dos cursos estudados, análise das
disciplinas ofertadas, entrevistas com alunos ingressos e egressos, estudo teórico dos
principais autores do campo acerca da temática, entre outros aspectos que nos
caracterizam dentro das especificidades que procuramos na pesquisa.
Inicialmente foram analisados os resumos destes trabalhos a fim de identificar o
conteúdo da pesquisa, que por vezes não apresentaram o conteúdo do artigo de maneira
satisfatória para nosso entendimento e, posteriormente, analisamos o texto a fim de
averiguarmos a pesquisa. A seguir, pesquisamos pelos descritores “EJA, Pedagogia” e
obtivemos 233 (duzentos e trinta e três) resultados, dos quais se duplicaram os resultados
anteriores, somados aos demais. Foram analisados seus resumos, que incluíam um ou
outro termo, mas as pesquisas sobre formação inicial estavam atreladas aos demais cursos
de licenciatura em alguns resultados e, em outros, apresentaram estudos sobre o curso de
pedagogia, sem necessária relação com a formação para a Educação de Jovens e Adultos,
mas com a formação inicial no curso.
Soares (2006), em sua produção acerca do Seminário Nacional sobre Formação
do Educador de Jovens e Adultos destaca que
As pesquisas sobre formação de educadores de jovens e adultos abordam a
construção da identidade desses educadores, a prática e os saberes docentes e,
ao tratar de experiências de formação, privilegiam aquela realizada em serviço,
sendo escassos os estudos sobre a formação acadêmica do educador de jovens
e adultos. Dentre os estudos, são recorrentes as temáticas sobre as práticas de
alfabetização e escolarização inicial dos educandos da EJA (SOARES, 2006,
p. 12).
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Não nos ativemos a outros parâmetros como o percentual de crescimento das
publicações durante o período pesquisado, a região ou quais instituições promoveram tais
pesquisas porque consideramos que nossa análise buscou constatar quantas e quais são
essas pesquisas e, ainda, se realmente elas se ativeram a elementos centrais da temática
como o currículo do curso estudado, os autores consolidados no campo que vêm
denunciando esta lacuna, entre outros.
O gráfico a seguir apresenta, numericamente, o percentual de publicações
realizadas nos últimos 15 (quinze) anos. Conforme Di Pierro (2006, p. 289) “de maneira
geral, os estudos sobre formação de educadores de jovens e adultos são ainda pouco
numerosos e têm mantido reduzido diálogo com a produção do conhecimento no campo
da formação de professores, suscitando a hipótese de que a EJA sofra de certa endogenia”.
Gráfico 1 – Produções acadêmicas publicadas no site de Periódicos da CAPES, no período de
2005 a 2020, sobre formação inicial de professores para a EJA no curso de Pedagogia.

Artigos publicados entre 2005 e 2020

6% 2%
Outros assuntos
Formação inicial de professores
para a EJA
Fromação inicial de professores
para a EJA no curso de Pedagogia

92%

Fonte: Gráfico elaborado pela autora.

Os autores encontrados nos 6 (seis) resultados foram Ventura e Bomfim (2015),
Soares (2008), Laffin e Gaya (2013), Keller e Becker (2020), Dall’Acqua et al (2013) e
Barbosa et al (2018). Os autores apresentaram análises em comum a respeito do tema
estudado. A primeira delas é a necessidade do avanço na agenda de lutas pela formação
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inicial adequada para a modalidade, partindo de uma perspectiva curricular dos cursos de
formação. Ventura e Bomfim (2015), Soares (2008) e Barbosa et al (2018) apontam os
currículos dos cursos de Pedagogia de Universidades Federais distintas, abordando as leis
que orientam os cursos acerca da formação para a EJA, além de situarem-na
historicamente.
Outro aspecto importante é a concepção de docência e formação inicial que
caracterizam os trabalhos. Os autores têm aporte teórico em pesquisadores consolidados
no campo como Di Pierro, Sérgio Haddad, Osmar Fávero, Sonia Rummert, Leôncio
Soares, Maria Inês Bomfim, Maria Hermínia Laffin, Vera Masagão Ribeiro, Jaqueline
Ventura, entre outros.
Os autores também trazem dados importantes às pesquisas como levantamentos
bibliográficos e números de instituições que ofertam obrigatoriamente a disciplina de EJA
nos cursos. Igualmente, cabe destacar que os autores abordaram a Educação de Jovens e
Adultos no campo dos direitos sociais, salientando seu lugar como política pública de
Estado.
Ventura e Bomfim (2015) em seu artigo “formação de professores e Educação de
Jovens e Adultos: o formal e o real nas licenciaturas” apontam o lugar da EJA na formação
inicial de professores no curso de Licenciatura em Pedagogia da UFF e destacam as
diretrizes legais que norteiam os cursos de Licenciatura para formarem professores
atuantes na modalidade, assinalando lacunas e desafios que precisam ser enfrentados para
isso.
Leôncio Soares (2008) ao escrever “O educador de jovens e adultos e sua
formação” traz resultados de um estudo realizado no curso de Pedagogia Universidade
Federal de Minas Gerais, perpassando desde sua criação até a formação dos egressos e
sua inserção no mercado de trabalho. Conclui ainda que a formação deste educador deve
colaborar com o estabelecimento da EJA como campo.
Laffin e Gaya (2013) trazem “Pesquisas e estudos sobre a formação inicial docente
no campo da Educação de Jovens e Adultos” onde fazem um levantamento sobre as
produções científicas no campo, nos cursos de Pedagogia. Analisam teses e dissertações
e artigos científicos com um recorte de 2000 a 2011 para traçarem um panorama sobre a
discussão do tema na academia.
Dall’Acqua, Vitaliano e Carneiro (2013) estudam as possibilidades da formação
inicial realizada através da extensão universitária em seu artigo “Formação inicial de
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professores e Educação de Jovens e Adultos: possibilidades da extensão universitária”.
Embora analisem o curso de Pedagogia como lugar formativo o enfoque se estende à
Ciências Sociais. Suas experiências formativas no projeto de extensão da Universidade
Estadual Paulista lhes possibilitaram a participação do Programa de Educação de Jovens
e Adultos, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) em algumas cidades dos
campi. Concluem que a extensão universitária se aproxima da realidade vivida no
mercado de trabalho entendendo-a como prática que enriquece a formação.
Keller e Becker (2020) escreveram o artigo “Formação e práticas docentes na
Educação de Jovens e Adultos: fragilidades e avanços”. As autoras não enfocam sua
pesquisa apenas na formação inicial, trazem um recorte histórico e legal e constatam que,
apenas nos cursos de Pedagogia, a EJA é ofertada como disciplina, apontando fragilidades
e avanços nos contextos nacional e local.
Por fim, Barbosa, Souza e Lino (2018) analisam a formação inicial para a
modalidade no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seu
artigo “Formação de Professores para a Educação de Jovens e Adultos: desafios,
propostas curriculares e considerações sobre o direito à educação”, os autores destacam
as políticas de formação docente numa análise histórica e documental a fim de estudarem
o currículo do curso, reconhecendo a Educação como um direito subjetivo fundamental
de todos.
Constatamos que apesar dos esforços e das denúncias que alguns autores vêm
fazendo acerca da baixa produção bibliográfica sobre formação docente inicial e
específica para a modalidade, os números são preocupantes. Nossa pesquisa mostra a
baixa produção bibliográfica, dentro de um recorte, sobre a formação inicial docente no
curso de Pedagogia. Gaya (2012) ratifica em sua dissertação, estes dados
Essa pesquisa seguiu-se do levantamento das produções em periódicos, livros
e trabalhos científicos sobre o tema. Vale salientar que se constatou a
confirmação da denúncia de estudiosos sobre a formação e as práticas docentes
para a EJA no Brasil com relação à problemática da necessidade de formação
específica para os docentes que atuam nessa modalidade educativa. Também
constatou-se a pouquíssima produção de dissertações e teses sobre essa
formação nos cursos de pedagogia, sobretudo, na perspectiva da pesquisa das
relações entre os currículos (GAYA, 2012, p. 27).

Ribeiro (1999) revela que as produções teóricas para o campo são incipientes,
apesar de crescentes. Soares (2016) destaca que esta realidade vem se transformando à
medida que o movimento de ampliação sobre a configuração da EJA acontece. Di Pierro
(2006) elucida que
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Embora crescente, a produção editorial comercial, assim como as revistas e
publicações universitárias é ainda insuficiente para suprir as necessidades de
bibliografia dos cursos de formação de educadores de EJA. Deve-se investir
não só no aumento da produção e na diversificação de gêneros e veículos, mas
também no estabelecimento de canais de divulgação e de circulação do que é
produzido (DI PIERRO, 2006, p.285).

Diniz Pereira (2006), ao analisar os trabalhos e pôsteres aprovados na ANPED no
período de 2000 a 2005 sobre a formação de educadores de jovens e adultos, salienta a
“necessidade ainda maior de investigações acadêmicas em relação à formação
inicial/acadêmica de educadores de jovens e adultos (p. 199).” Para o autor, a temática
não foi privilegiada nos trabalhos apresentados.
Estas constatações expõe uma importante denúncia sobre o lugar que a Educação
de Jovens e Adultos vem ocupando enquanto modalidade da Educação Básica,
incorporada às políticas públicas (ou a falta delas) para o campo. Um lugar pouco
privilegiado, cercado do senso comum. Um questionamento que nos atravessa ao
chegarmos a essa conclusão é por que não estamos falando ou por que ainda falamos
pouco sobre as necessidades de formação específica para a modalidade, nos cursos de
pedagogia?
Assim, podemos constatar que os trabalhos que tratam especificamente da
formação acadêmica do professor para a EJA têm sido escassos. Ainda em Soares (2006,
p. 12) encontramos “de maneira geral, [...]os estudos sobre formação de educadores de
jovens e adultos são ainda pouco numerosos e têm mantido reduzido diálogo com a
produção do conhecimento no campo da formação de professores”.
O próximo capítulo dialogará com os autores estudados até agora e com as
constatações já realizadas. Analisaremos o currículo do curso de Pedagogia da UFF e
traremos nossas conclusões sobre o assunto.
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CAPÍTULO III
Considerações sobre EJA e formação docente
De acordo censo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a modalidade da Educação de Jovens e Adultos
apresentou no ano de 2019 em todo território do estado do Rio de Janeiro 160.405
matrículas referentes ao Ensino Fundamental e Médio em escolas municipais e estaduais.
E nesse mesmo ano, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) revelou
através de seus dados que no Brasil ainda existem 11 milhões de analfabetos, ou seja,
pessoas que não são capazes de ler e escrever nem ao menos um bilhete simples, de acordo
os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A Educação de Jovens e Adultos nunca foi, de fato, garantida na sua plenitude
como acesso e permanência de jovens e adultos à escola, e, nessa escola ter direito a um
professor preparado para atuar com eles, mesmo sendo reconhecida pela atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional como uma modalidade de ensino que deve
assegurar o direito à educação e atender as especificidades dos sujeitos. Se não ocorre a
preparação na formação inicial, os professores trabalham sem uma reflexão aprofundada
sobre as especificidades da Educação de Jovens e Adultos.
Fato é que há, ainda, nas universidades uma formação exígua no que diz respeito
aos futuros professores de EJA. Um rápido levantamento nos cursos das licenciaturas
cujas disciplinas são oferecidas na educação básica, é possível perceber que a EJA muitas
vezes acaba não sendo discutida durante a formação, pois a maioria dos cursos de
licenciaturas quando a oferece, essa abordagem se apresenta apenas como disciplina
optativa ou eletiva2. O único curso que a EJA se apresenta como matéria obrigatória é,
em geral, no curso de Pedagogia.
Veremos, neste último capítulo, como isto ocorre na proposta curricular do curso
de Pedagogia da FEUFF em Niterói e nele buscaremos compreender o lugar da EJA.

2

Segundo o Projeto Pedagógico de Curso da UFF, disciplinas optativas são caracterizadas como
disciplinas/atividades que visam a ampliar a formação profissional, de livre escolha do aluno e disciplinas
eletivas são caracterizadas como incluídas no elenco de disciplinas/atividades oferecidas pela Universidade,
de livre escolha do aluno, com o objetivo de ampliar a sua formação geral, devendo ser obtido um mínimo
de carga horária nestas disciplinas/atividades, explicitado ou não no Currículo de cada Curso, para a
integralização curricular.
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3.1. O curso de Pedagogia da UFF-Niterói e o lugar da EJA
O curso de Licenciatura em Pedagogia da UFF/Niterói, passou por reformulações
curriculares a fim de melhor adequar-se às perspectivas formativas que nortearam e ainda
norteiam a concepção de formação do pedagogo para o curso. O objeto de análise deste
trabalho é o currículo com vigência na reformulação de 2010, currículo este que compôs
meu processo de formação.
A Faculdade de Educação é organizada em dois departamentos: Departamento de
Sociedade, Educação e Conhecimento (SSE) e Departamento de Fundamentos
Pedagógicos. Esse currículo faz parte do processo de debate sobre a formação do
Pedagogo pela Faculdade de Educação da UFF - Niterói e como o curso visa essa
formação.
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
9.394) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Pedagogia (MEC, 2006) que
estabelecem as funções específicas da formação do pedagogo, sentiu-se a necessidade de
uma reformulação curricular, revendo-se, assim, os aspectos que marcavam esse
documento, como seu parecer ou a própria forma de funcionamento do curso.
Ele é entendido como algo que se flexibiliza e muda ao longo do tempo. Dessa
forma, o atual PPC não rompe com o anterior, mas visa um aperfeiçoamento acadêmico
e uma atualização legal do curso, harmonizando-se às novas demandas nacionais de
formação de pedagogo. (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010).
Entendendo a Educação como uma prática social e como objeto de estudo da
Pedagogia, o PPC mostra uma formação voltada para a docência, pesquisa e gestão
educacional, perpassando por uma estrutura que visa quebrar a ideia da dicotomia entre
teoria e prática. Através do entendimento de que apenas um curso de Licenciatura em
Pedagogia não seria o suficiente para formar esse profissional, a FEUFF estimula e
prioriza a formação continuada, onde a multiqualificação do pedagogo é construída pelas
experiências da formação que está para além das atividades propostas no currículo.
O curso mostra a qualificação profissional como fundamental para a atuação do
pedagogo na profissão, sendo na gestão educacional ou nos anos iniciais da Educação
Básica, onde sua prática social se comprometa com a intervenção para uma sociedade
mais humana e justa. Assim, o curso oferece ao profissional em formação, um currículo
denso, pautado na indissociabilidade da teoria e prática, na luta social pela escola pública,
na fundamentação teórica para o desenvolvimento das competências profissionais. As
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atividades realizadas pelo pedagogo ultrapassam, então, o meio escolar e se estendem
para as questões socioculturais da atualidade.
Separado por dois eixos principais, a integralização curricular totaliza 3.330 horas,
definindo aos estudantes a habilitação de Licenciados em Pedagogia. As atividades de
formação são expressas através de discussão dos textos trabalhados em sala, experiências
práticas, videoaulas, debates, rodas de conversa, seminário etc. Assim, o currículo da
Pedagogia é composto pelos núcleos previstos nas DCN, a saber:
1 - O primeiro núcleo é o de Estudos Básicos, onde se têm as disciplinas
obrigatórias e o estágio supervisionado. Inicialmente abrange as disciplinas de cunho
teórico e de fundamentação, que tratam das ciências humanas e sociais de uma forma
geral. Compreendendo a indissociabilidade entre teoria e prática, a disciplina de Pesquisa
e Prática Pedagógica (PPP) manifesta-se nesse núcleo diretamente como a práxis ao
articular-se com as demais disciplinas ao longo do curso;
2 - O segundo núcleo é o de aprofundamento e diversificação de estudos, refletido
nas diferentes possibilidades de atuação pedagógica, como a monografia e as disciplinas
optativas temáticas e de ênfase e as disciplinas eletivas;
3 - E por fim, como último eixo, o núcleo de estudos integradores, constando as
atividades culturais e as atividades complementares como as disciplinas que serviriam
para enriquecer o currículo.
O curso de Pedagogia segue uma sequência cronológica na estruturação das
disciplinas que são ofertadas. Ele propõe um primeiro momento de disciplinas de
fundamentação teórica para a atuação nos anos iniciais e, posteriormente, disciplinas que
promovem a profissionalização do estudante. Essa ordem não significa a ruptura da ideia
de que teoria e prática estão ligadas, mas é uma forma de organização que permite os
estudos dentro do tempo disposto para a graduação do aluno.
Nesse primeiro momento de disciplinas de fundamentação, o curso oferece as
disciplinas teóricas dos campos das ciências humanas e sociais, onde a investigação e a
intervenção sobre a prática educacional têm um caráter fundamental. Assim, a prática
social é entendida como objeto de estudo. Num segundo momento, as disciplinas de
saberes específicos são as produzidas tanto pela prática pedagógica quanto pelas
disciplinas de fundamentação e isso não revela uma dicotomia entre teoria e prática, mas
valida a relação intrínseca entre ambas.
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Tendo como caráter obrigatório para a formação no curso, as disciplinas
obrigatórias (sentido estrito), as Atividades Culturais, a Monografia e o Estágio
Supervisionado (Pesquisa e Prática Pedagógica), tem como carga horária total 2.970
horas. Os componentes curriculares são organizados, dentro desta parte de componentes
curriculares, então, da seguinte maneira:
As disciplinas obrigatórias são concebidas como aquelas de caráter primordial na
formação do pedagogo e são as que têm maior carga horária, totalizando 1.950 horas
teóricas. Essas disciplinas são as que abrangem os saberes fundamentais para a prática
pedagógica. São consideradas pelo Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF –
Resolução no 001/2015 - como sendo disciplina imprescindíveis para a formação básica
e profissional, de acordo com as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. As
disciplinas obrigatórias de fundamentação teoria compõe o seguinte quadro: Filosofia,
Antropologia, História, Sociologia, Biologia, Política e Economia. Posteriormente as
disciplinas obrigatórias, de caráter específicos são compostas por: Educação Infantil,
Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Organização da Educação no Brasil,
Currículos, Didática, Relações Étnico-Raciais na Escola, Alfabetização, Magistério,
Orientação, Administração e Supervisão Educacional.
O Estágio Supervisionado/Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) que se manifesta
desde o componente curricular da década de 1990. O entendimento sobre o Estágio
Supervisionado perpassou a ideia de que ele deveria ser o componente curricular que
proporcionasse um conjunto de atividades para aprendizagem dos alunos através das
experiências reais e de trabalho. Esse componente tem como objetivo a práxis
educacional. Desta forma, com a reformulação de 2010, compreendeu-se que a pesquisa
e a prática pedagógica seriam duas vertentes que estariam intrinsecamente ligadas,
passando-se, então, para a nomenclatura Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP). Seria
através desse componente que o aluno poderia desenvolver suas habilidades e formar-se
como professor-pesquisador.
Com a totalização de 420 horas, divididas em 60 horas por sete períodos (do
segundo ao nono), a introdução à disciplina é feita no segundo e terceiro período por
fundamentação teórica para a introdução à pesquisa através de metodologias, pesquisas e
observações e posteriormente é dividida, em cada período, em 30 horas de fundamentação
teórica específica e 30 horas práticas. O Estágio Curricular Obrigatório segue, assim, uma
estruturação organizacional e lógica que são aconselhadas para que o aluno que entrará
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em contato com as experiências práticas, esteja em contato também com a fundamentação
teórica proposta em cada semestre.
Segundo o PPC de 2010, a disciplina PPP seria o fio condutor para,
progressivamente, o aluno desenvolver sua formação enquanto professor-pesquisador.
Dessa forma, a contribuição da disciplina seria para a autoconstrução do profissional em
formação, defendida por um eixo horizontal, onde sua relação com o aluno do curso se
daria desde sua iniciação enquanto estudante, até seu envolvimento com as experiências
profissionais de formação. (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010).
A Monografia é entendida como um processo de amadurecimento acadêmico do
aluno, sendo um trabalho individual e de autoria do mesmo. Segundo o PPC de 2010 é
um momento de definição do perfil acadêmico do aluno. Compondo 220 horas da carga
horária exigida para a formação do licenciando, esse componente se divide em quatro
partes: I, II, III e IV. No 6° período, os alunos iniciam a disciplina de Monografia I, com
40 horas totais, onde escolhem o tema de interesse para a escrita. Com o tema definido,
os alunos procuram o professor orientador, a partir de sua linha de pesquisa, referencial
teórico-metodológico, etc. Nas disciplinas elencadas como II e III se compõem um quadro
de 40 horas cada e o aluno passa a ser acompanhado pelo orientador, até a conclusão da
escrita. O processo final de escrita equivale a 100 horas e o trabalho final será avaliado
por um parecerista.
As Atividades Culturais computam 270 horas para a integralização curricular e
são uma proposta exclusiva do curso, desde sua implementação no PPC de 1993. Esse
componente distingue-se dos demais quando passa por uma expectativa de formação com
temas voltados para a arte, manifestando-se como temas de aprendizagens culturais que
ampliam a visão do pedagogo em formação e os sensibilize na sua forma estética. O PPC
de 2010 ressalta que as Atividades Culturais não podem ser confundidas com as
disciplinas de caráter Optativo, Eletivo ou mesmo com as Atividades Complementares,
pois elas não fazem parte de um conjunto fixo de nomenclaturas e se desenvolvem dentro
do fluxograma curricular do curso. As temáticas também variam de acordo com o
interesse de oferta dos professores.
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que, com o Decreto n. 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, se constituiu como parte da formação obrigatória nas Licenciaturas e
formação em nível médio. As políticas de inclusão e acessibilidade garantiram na
formação desses profissionais os moldes necessários às suas realizações no campo
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educacional. A disciplina compõe 30 horas da totalidade da carga horária do curso, em
forma de LIBRAS I e a LIBRAS II é ofertada como Optativa de Ênfase para o
aprofundamento formativo dos alunos que se interessem pela Educação Especial. O PPC
considerou em sua reformulação de 2010 a disciplina como oportuna na sua incorporação
no currículo. (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010).
Para uma compreensão maior acerca do fluxo curricular, o PPC de 2010
estabelece a diferenciação entre as disciplinas que ele caracteriza como de caráter
Optativo (compondo 180 horas no currículo) sendo as de Ênfase e as Temáticas, onde: as
Optativas de Ênfase serão aprofundamentos e desdobramentos de disciplinas obrigatórias
ou especialidades no campo pedagógico; nelas, o estudante poderá aprofundar sua
formação em uma função pedagógica específica (...); Não são “especializações” ou
“habilitações”, porém áreas ou campos pedagógicos enfatizados em sua formação.
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010)
As Optativas temáticas seriam, portanto: os Tópicos Especiais são Optativas
Temáticas, focadas em alguma questão ou objeto específico da área. As disciplinas
optativas Tópicos Especiais não possuem ementas necessariamente vinculadas ou
desdobradas

das

Obrigatórias;

não

as

ampliam,

apenas

as

particularizam.

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010)
Já as disciplinas de caráter Eletivo compõem 60 horas e são as disciplinas que
permitem experiências com os demais Departamentos da UFF, que não sejam da
Faculdade de Educação. Entende-se que dessa forma, o aluno poderá escolher livremente
a disciplina que deseja cursar e obterá diversas experiências de formação.
Por final, o PPC de 2010 descreve as Atividades Complementares como atividades
que perpassam toda a formação do aluno, estimulando as práticas de estudo transversais,
par além da composição curricular. São compostas por 200 horas e são regulamentadas
pelo Colegiado do curso e assinadas pela Coordenação. São elas: atividades que
envolvam pesquisa e extensão, participação em eventos, estágios, etc.
Em 2017, o curso de Pedagogia da UFF/Niterói passou por um ajuste curricular,
resultando em sua implementação em 2018, com a Resolução no 2 de 1o de julho de 2015,
do CNE/MEC e a Resolução 616/2017 da CEPEX/UFF, acerca da organização do
currículo do curso. A partir do segundo semestre de 2018, a nova organização valerá para
os ingressantes e alunos que quiserem fazer as equivalências das disciplinas já cursadas.
A nova regra trata de colocar disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica como Pesquisa
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e Prática de Ensino, situando o curso de Pedagogia nos parâmetros estabelecidos nos
documentos citados. Vale salientar que a carga horária de prática discente foi reajustada
para cem horas semestrais, divididas em quatro eixos temáticos específicos.
Ao analisarmos o currículo do curso de Pedagogia da UFF/Niterói foi possível
perceber que a Educação de Jovens e Adultos consta como disciplina obrigatória, dentro
do núcleo de estudos básicos, com carga horária total de 60h. Não há menção desta
disciplina em outros núcleos de estudos, nem mesmo nas disciplinas de formação prática.
A disciplina se apresenta com a seguinte ementa: a compreensão da EJA na perspectiva
histórica, social, política e econômica; especificidades e atualidades da EJA no Brasil:
políticas públicas, legislação etc.; fundamentação teórico-metodológica e a formação do
educador.
Algumas hipóteses são levantadas para compreendermos as causas desse
apagamento da EJA e sua aparição apenas como disciplina de formação inicial do curso.
A primeira delas é a não abertura para contratação de professores da área e/ou a não
abertura de concurso público para a atuação em nível superior, se há apenas uma
professora especialista em EJA e há oferta de apenas uma disciplina específica para a
modalidade.
Outra hipótese é a negligência do lugar da EJA a partir de um lugar de política
pública. Ora, se pensamos a Educação de Jovens e Adultos como dever do Estado e da
sociedade civil, se a defendemos como política pública, entendemos que a formação de
professores para atuarem na educação básica, na modalidade é parte integrante e vital
destas ações.
Podemos constatar as afirmações de Ventura e Bomfim (2015), ao assinalarem as
lacunas que existem nas licenciaturas, neste caso, no curso de pedagogia da UFF/Niterói,
acerca da formação inicial de professores para a modalidade. As autoras apontam o “lugar
pouco significativo da modalidade nas propostas curriculares” (VENTURA; BOMFIM,
2015, p. 223).
Embora tenhamos todos os respaldos necessários para que o curso assuma um
posicionamento de ênfase para esta modalidade, observamos que é feito apenas o formal,
o legal e, desta forma, o mínimo exigido para a formação. Carece, por exemplo, que a
EJA seja assumida organicamente pelas demais disciplinas como psicologia, História da
Educação, Didática, como parte integrante da educação básica. Ampliando a articulação
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da disciplina EJA com as demais disciplinas, bem como, a articulação ensino pesquisa e
extensão com a área de EJA.

3.2. Sujeitos formadores e em formação para a docência na modalidade EJA: a
formação inicial de professores para jovens e adultos
Situamos as condições históricas em que se inserem a formação docente para a
modalidade, marcada e afetada pelo assistencialismo presente desde as grandes
campanhas nacionais de alfabetização em massa, no final da década de 1940 (SOARES,
2008). Observa-se a perpetuação da educação de adultos como projetos governistas e não
como políticas públicas de Estado, cenário que vem se arrastando até hoje com o caráter
compensatório e maximizador das desigualdades educacionais, sociais e econômicas.
Assinalamos as reformas de nível superior que resultaram na dupla formação do
pedagogo, posta hoje e relacionamos a Educação de Jovens e Adultos enquanto
modalidade da Educação Básica e a formação inicial de professores para atuarem junto a
ela. Não pretendemos, neste trabalho, determinar quem são ou como se deve formar
professores para a EJA. Nossa intenção é mostrar os caminhos possíveis de serem
explorados para que cheguemos à uma formação adequada, com a certeza de que esta se
faz mediante a lutas, discussões, inquietudes e sobretudo pela coragem de buscar o
conhecimento científico crítico e a qualificação profissional.
Temos caminhos que podem ser percorridos para a formação adequada de
professores para a atuação na Educação Básica e na modalidade, que são apontados pelos
autores supracitados. Entendemos que a formação adequada para a modalidade não se
cristaliza por este ou aquele método, mas move-se em direção às lutas frente às demandas
da própria modalidade. Este movimento perpassa por teias que são tecidas pelos fios
condutores da formação, sejam eles constituídos pelos currículos das instituições
formadoras, pelo conhecimento crítico da realidade em que o profissional em formação
se insere, seja pelas práticas formativas baseadas pelas teorias.
Os desafios que se inserem na ótica da formação inicial de professores para a
modalidade estão postos ao passo de que não há um perfil delimitado do educador de
jovens e adultos. As políticas de formação de educadores de jovens e adultos ainda não
são claramente delimitadas porque não existem políticas definidas para o próprio campo.
Os documentos legais que existem para a modalidade apontam as desigualdades
socioeconômicas que promovem a legitimação de uma oferta educacional historicamente
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aligeirada e esvaziada de seu sentido político. Arroyo (20006, p.18) aponta que é preciso
coragem para a construção do perfil do educador de adultos, já que os processos são
amplos, múltiplos e complexos.
Ao mesmo tempo em que defendemos uma formação sólida desse professor,
entendemos que não se pode demarcar quem é ou como deve ser o educador para a
modalidade, pois reconhecemos que este profissional é parte constituinte do campo e,
não, parte final.
O inverso, porém, distancia-nos dessa dinâmica e nos levará a regular, a
encaixar essa riqueza toda em um perfil definido, já fechado. Em certo sentido,
o que estou sugerindo é que, quando falamos em um programa, em um
currículo de formação de educadores e educadoras para a EJA, não podemos
deixar de lado a sua história. Temos de nos esforçar para captar essas
pluralidades, temos de incorporar essas fronteiras, esses métodos, todos esses
processos nos quais esse educador se formou. Todas essas questões que fazem
parte da história me parecem muito importantes para fazer parte dos
conhecimentos que devem compor o currículo de formação de educadores e
educadoras da EJA (ARROYO, 2006, p.20).

Apesar de que nosso desejo seja este, o de uma formação de professores,
sobretudo educadores de Jovens e Adultos, no campo da própria EJA como profissionais
qualificados para o trabalho na modalidade, não delimitada por um encaixe perfeito num
sistema que engessa a formação, é preciso, por outro lado, nos questionarmos sobre quem
são os jovens e adultos que se configuram como público alvo da modalidade.
Se entendemos historicamente esses sujeitos como sujeitos específicos, com
vivências específicas dentro de um espaço tempo, de um perfil socioeconômico e,
principalmente, de características étnicas e raciais específicas, então entenderemos qual
professor formar e quais ferramentas utilizaremos nesta formação específica.
Ventura (2012) tece considerações importantes que devem ser abordadas nos
cursos de formação de professores para a EJA ao apontar as especificidades que devem
ser consideradas nos cursos de licenciatura. A autora expõe a necessidade de
relacionarmos o mundo do trabalho com a Educação de Jovens e Adultos resgatando “o
entendimento de que é por meio do trabalho que o ser humano constrói sua própria
história, acumulando conhecimentos e transformando a natureza e a sociedade (p.77)”.
Destaca ainda, que reconhecer o educando na centralidade do processo educativo
requer aprofundar a relação entre o mundo do trabalho e a educação. Ainda para a autora
tomar os alunos da EJA como principal elemento para sua caracterização e
especificidade significa reconhecer que eles não podem ser separados das suas
condições de vida e das relações de poder na qual estiveram e estão
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mergulhados, isto é, reconhecer sua dimensão de sujeitos que pertencem a uma
dada classe social em uma sociedade desigual por natureza (VENTURA, 2012,
p. 76).

As práticas pedagógicas devem estar pautadas nas concepções do perfil do aluno,
não uma concepção estereotipada, com pré-conceitos sobre quem são ou sobre suas
jornadas de vida. É imprescindível reconhecer quais as necessidades de aprendizagem
que marcam a vida adulta e, principalmente, as condições de jovens e adultos
trabalhadores, em que o trabalho, em seu sentido histórico e ontológico, ocupe um lugar
central para as tomadas de decisões nas ações pedagógicas.
Desse modo, na dimensão histórica constata-se o caráter limitador da forma
atual, mas simultaneamente percebe-se que sua forma atual foi historicamente
construída, portanto, sendo passível também de transformação pelos homens.
E, considerando a dimensão do trabalho como categoria ontológica da práxis
humana, constata-se que é por meio do trabalho que os seres humanos
transformam a natureza e se relacionam com outros homens para a produção
da sua existência. É importante salientar que as duas dimensões do trabalho, a
ontológica e a histórica, não são antagônicas. A dimensão ontológica
pressupõe a histórica, ou seja, uma dada formação em sua historicidade
(VENTURA, 2012, p. 77)

A importância de significarmos os sujeitos formados para atuarem na Educação
de Jovens e Adultos, relacionando-a diretamente com o mundo do trabalho contribui para
uma visão emancipadora dos sujeitos alunos da EJA. Rummert (2006), salienta a
educação como espaço de luta “no qual é possível propiciar, a cada um e a todos, as
condições de conhecer as múltiplas possibilidades da vida e as suas potencialidades
sufocadas ou, mesmo, desconhecidas (p. 139)” e considera este elemento essencial na
orientação na definição dos princípios e objetivos das propostas de formação dos
educadores da EJA trabalhadores. Destaca que
O trabalho, compreendido em seu sentido ontológico, do mesmo modo
inerente a cada um e a todos os seres humanos, significa a atividade vital de
autoconstituição humana. Resgatando, assim, a concepção de trabalho como
realização individual e social que, em sua essência, não se divorcia da vida,
tornou-se possível a muitos reconhecerem-se como partícipes da construção do
ser e do mundo, nos planos material, ético e estético (RUMMERT, 2006, p.
138).

O conhecimento crítico sobre a constituição da EJA, em seu sentido histórico e
social, se faz presente nas especificidades desta modalidade. Daí que o professor, ao se
formar, tendo conhecimento dessas especificidades que a constituem, poderá assumir um
compromisso ético com a sua própria formação.
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Diniz Pereira e Fonseca (2001) evidenciam a construção da identidade docente a
partir das relações sociais estabelecidas na formação inicial. É conhecendo a Educação
de Jovens e Adultos, seus alunos, duas demandas, sua história e consolidação e
reconhecendo suas especificidades que poderemos fundamentar a construção do educador
da EJA. A indispensabilidade de conhecer os sujeitos que compõe a EJA se manifesta no
compromisso social e ético que se possibilita na construção da identidade profissional
deste educador. Ideias como “transformação, diálogo, respeito ao aluno e de educação
como intervenção na realidade estão pautadas nesse compromisso e sem ele não podem
ser colocadas em prática” (SAMPAIO, 2005, p. 25).
Um importante indicador da construção dos sujeitos formadores e em formação
para o campo é entender a própria formação como um processo permanente de construção
e reflexão crítica e, não, algo inerte. As condições que se estabelecem nas experiências
formativas estão postas à individualidade subjetiva na formação e, consequentemente,
uma discussão mais aprofundada sobre a formação do educador de jovens e adultos da
classe trabalhadora.
a identidade profissional docente não é algo que pode ser adquirido de forma
definitiva e externa. Ela é movediça e constitui-se num processo de
construção/desconstrução/reconstrução permanente, pois cada lugar e cada
tempo demandam redefinições na identidade desse profissional. Trata-se,
assim, de um processo de produção do sujeito historicamente situado. Ela
ocorre, portanto, em um determinado contexto social e cultural em constante
transformação, refletindo um processo complexo de apropriação e construção
que se dá na interseção entre a biografia do docente e a história das práticas
sociais e educativas, contendo, deste modo, as marcas das mais variadas
concepções pedagógicas (CALDEIRA, 2000, p. 2)

Vóvio e Bicas (2005), os retratarem uma experiência de formação de educadoras
de EJA, relatam que se firmou a noção que o processo formativo dos educadores deve
propiciar a mesma educação que se espera para os alunos. Para as pesquisadoras, o
processo formativo é um processo de aprendizagem e que conhecer o educador é o ponto
de partida para a formação.
É necessário que os licenciandos se apropriem de suas formações, para que
possam entender a educação de maneira mais ampla, como um processo que se relaciona
no interior das relações sociais. Soares (2008) alerta para atentarmo-nos ao modo de
intencionalidade dos lugares formadores dos professores da EJA, ressaltando as
diferenças entre os que ainda carregam a marca assistencialista e os que entender a
necessidade das especificidades da formação inicial adequada para a atuação na
modalidade.
57

exige-se um profissional que compreenda criticamente a sociedade e o papel
do educador em seus aspectos políticos, sociais, econômicos e históricos, ou
seja, que compreenda os processos históricos. Então, o profissional deve passar
por uma formação e um desenvolvimento humanos, sendo capaz de atuar na
gestão, no que se refere ao planejamento, execução e avaliação do processo
educativo. Trata-se de um educador que tenha a pesquisa como uma dimensão
da formação do trabalho docente, que desenvolva a flexibilidade, que
possibilite a crítica e a inovação, e saiba lidar com a diversidade cultural, social
e profissional. E ainda, um educador que entenda as relações contraditórias que
permeiam o mundo do trabalho, articulando-as com a formação acadêmica de
modo a promover uma inserção crítica da produção, e que desenvolva
autonomia intelectual e profissional, bem como a capacidade de trabalhar
interdisciplinar e coletivamente (CHAVES, 2008, p. 74).

Há que se fazer luta frente aos documentos legais que norteiam a formação do
professor para a EJA. O entendimento da necessidade de uma legislação que trate
especificamente a Educação de Jovens e Adultos como lugar de especificidades que não
podem ser desprezadas e negligenciadas na formação inicial de professores para a
Educação Básica, seja no Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou na Organização do
Trabalho na Escola é uma vertente que já faz parte das agendas de luta no campo, mas
necessitam avançar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluo este estudo, embora ciente de que dele decorrem muitas possibilidades
de pesquisa, trazendo a reflexão de que a EJA ainda não se consolidou plenamente como
uma área de formação de professores e que é preciso lutar para que a EJA se efetive
enquanto um campo pedagógico específico e enquanto política reparadora de uma dívida
social para grande parte da classe trabalhadora que teve negado o direito à educação.
A Educação de Jovens e Adultos como modalidade e parte integrante da Educação
Básica, no Brasil, se constitui como um campo de desafios e conquistas nos sentidos
histórico, político, social e econômico. Neste trabalho buscamos inicialmente evidenciar
as discussões sobre a formação docente no curso de pedagogia, situando-as histórica e
politicamente. Posteriormente examinamos a formação docente inicial para a Educação
de Jovens e Adultos a partir do que dizem as leis e a literatura acadêmica. Finalmente,
analisamos a formação docente inicial para a modalidade no curso de Pedagogia da UFF
em Niterói.
Buscamos responder se o curso de Pedagogia da UFF/Niterói forma professores
para atuarem na EJA e, ainda, como e quais são os elementos principais que perpassam
seu projeto político pedagógico quanto a formação inicial de professores para a EJA. A
resposta do questionamento introdutório se configurou notoriamente como positiva,
afinal, o curso possui como disciplina obrigatória em seu currículo a disciplina de
Educação de Jovens e Adultos. Disciplina esta que eu mesma cursei enquanto aluna do
curso. Partimos, então, para outro questionamento: se o curso forma professores para a
EJA, como e quais são os elementos que perpassam seu projeto político pedagógico e de
curso para formar tais professores?
Ao evidenciarmos a noção da dupla formação do pedagogo e o currículo do curso,
podemos constatar o primeiro elemento: o curso admite a formação docente como base
para a formação do pedagogo. Embora esse posicionamento político seja explícito, não
há no currículo do curso, ementas que corroborem para a formação docente para a
modalidade enquanto parte integrante da Educação Básica.
A identidade da formação docente que se inicia no curso de licenciatura em
pedagogia é estabelecida através destas escolhas políticas que se manifestam no currículo
prescrito. Se admitimos essas escolhas como manifestações de disputas de poder,
consequentemente admitimos que a EJA não vem desenhando papel fundamental nestas
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disputas. É preciso assumir a opção política que se faz ao formarmos professores e
educadores no curso de pedagogia.
Assim, não há educadores ou práticas educativas neutras. As propostas
pedagógicas sempre implicam opções políticas, ou porque se faz do trabalho
comprometido com a educação um instrumento de luta, ou porque se considera
a instrução como meio de adaptação de sujeitos ao mundo. Nesse processo de
identificação do conflito entre a reprodução e a mudança, o comprometimento
político e social do professor também se constitui como elemento da identidade
docente (DINIZ PEREIRA E FONSECA 2011, p. 66).

Outro elemento fundamental, peça chave para esta produção, é o posicionamento
político na construção do perfil do professor/educador de jovens e adultos da classe
trabalhadora. Este posicionamento assumido nos parâmetros legais, que cerceiam as
diretrizes nacionais para a formação de professores para a educação básica e que
desaguam no currículo do curso não entranham neste mesmo currículo a fim de promover
a formação docente específica para a modalidade. O que pode ser considerado a partir de
uma realidade da falta de parâmetros oficiais que delineiam o perfil do professor para a
EJA.
Assegurar na legislação, de maneira explícita, nos documentos legais que
norteiam a formação de professores para a Educação Básica, assumindo um compromisso
real, para além da formalidade é outro passo imprescindível para a formação adequada
deste professor. Ribeiro (1999, p. 198) aponta que “aos acadêmicos cabe reconhecer a
insuficiência dos subsídios que têm podido aportar à prática e a disposição para superála”.
O compromisso legal cumprido como exigência básica tem sido de esforço da
própria disciplina e seus agentes de luta para manterem-se neste fio que tece o currículo
do curso. Ventura (2012, p. 74) destaca que “embora a maior parte dos instrumentos legais
e da bibliografia específica da área de EJA reconheça a necessidade de formação de
quadros para atuar profissionalmente nos níveis e modalidades da educação básica, pouco
se progrediu na prática, principalmente quanto à formação para as especificidades da EJA
nos cursos de licenciaturas.”
Ventura e Bomfim (2015, p. 220) ao analisarem a oferta da disciplina de EJA no
curso de Pedagogia da UFF/Niterói destacam “de toda forma, o esforço realizado na
instituição, embora louvável, fica aquém do desafio de formar professores para atuarem
na EJA”. Ao analisarmos a história da formação do pedagogo e a construção do currículo
do curso e sua perpetuação, observamos que a EJA não ocupa um lugar primordial na
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formação de seus alunos, desarticulando-se das demais disciplinas ofertadas. Rummert
(2006), relata que
Os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFF cursam a
disciplina Educação de Jovens e Adultos, no oitavo período, pelo fato de ser
essa obrigatória à integralização curricular. Em sua maioria, esses alunos
desconhecem a problemática da EJA e mesmo sua importância, dadas as
características do curso, que privilegia a educação de crianças. Apesar do
desconhecimento inicial, podemos afirmar que a experiência tem apresentado
resultados bastante positivos, concorrendo para que os alunos, a partir das
reflexões suscitadas pelo curso, “descubram” a importância da EJA e refinem
seu olhar sobre a problemática da educação brasileira e seu caráter dual, do
qual a Educação de Jovens e Adultos constitui forte expressão (RUMMERT,
2006, p. 136).

Ao nos depararmos com essas constatações encontramos outro elemento para
responder nosso questionamento: o lugar que a Educação de Jovens e Adultos assume no
currículo do curso é o mesmo lugar que ela ocupa nas políticas públicas para a
modalidade, sobretudo para a formação docente inicial que assegure uma formação
específica e qualificada. “Nessas respostas, então, encontramos a denúncia da falta de
uma política específica para a EJA, de políticas públicas de auxílio ao estudante da EJA
e de políticas de formação específica e continuada para os professores dessa modalidade
de ensino (PORCARO, 2011, p.70).
Quando analisamos o currículo do curso, notamos outro elemento essencial à
formação do professor: a estreita relação entre teoria e prática. A prática como ponto de
partida é subsidiada pela teoria. É imprescindível que a prática oportunize vivências no
campo da EJA para os licenciandos, para que não haja a “sensação de que sua formação
inicial, embora necessária, não é essencial” (SOARES, 2008, p. 97). Entender o lugar da
prática na construção da identidade profissional e do posicionamento crítico da realidade
é fundamental. Somente a práxis fundamenta uma formação adequada para a Educação
de Jovens e Adultos, que não se baseia no aligeiramento ou no assistencialismo, situandoa num campo pedagógico próprio.
Soares e Pedroso (2016, p. 259) consideram importantes as experiências
vivenciadas pelos educadores, em que esta experiência se constitua num “eixo propício
para a leitura crítica do mundo e para a construção de uma visão reflexiva que vá além do
instituído, possibilitando a emergência do novo.” Assim, a definição de políticas para
formação de professores para a modalidade evidencia a necessidade de processos
formativos que partam da prática pedagógica, em que a teorização da prática gere um
movimento de ação/reflexão/ação. Deste modo, nos questionamos onde o currículo do
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curso de pedagogia da UFF-Niterói vem enfatizando as práticas pedagógicas e/ou
formativas para a Educação de Jovens e Adultos?
As discussões que permeiam a formação docente para a modalidade, vêm
acentuando o debate para práticas pedagógicas que se adequem às especificidades da EJA,
mostrando o real significado de se inserir as práticas educativas da e para a modalidade
nos currículos de formação. A práxis manifesta, então, outro elemento que deve perpassar
o currículo do curso: o conhecimento da natureza educativa e dos saberes necessários à
formação de educadores de jovens e adultos da classe trabalhadora. Soares e Pedroso
(2016) configuram este processo como significativo para a consolidação da EJA no
campo de atuação docente.
Quais são os saberes necessários à formação docente inicial para a Educação de
Jovens e Adultos? O que é preciso conhecer para tornar-se educador da EJA? Sabemos,
por nossa análise, corroborada pelas análises de Ventura (2012), Ventura e Bomfim
(2015), Rummert (2006) que o curso de Pedagogia da UFF-Niterói privilegia a formação
do professor para a primeira infância. É importante destacar que é a base teórica que
fundamentará a prática deste professor e, portanto, as teorias pedagógicas constituídas
com base na primeira infância não desenham um quadro representativo das características
e especificidades da EJA e, consequentemente, não sanam as demandas postas à formação
dos professores para a modalidade.
Arroyo (2006) corrobora este argumento ao evidenciar que as teorias pedagógicas
se baseiam na primeira infância e esgotam-se na adolescência, sem refletir o aprendizado
ou mesmo o direito à educação na vida adulta. Para o autor, o educador da EJA deve
pautar-se numa teoria sobre os processos formativos de pessoas que já pensam, que já
tem voz e questionamento. E isto, segundo ele
Exige pesquisa, reflexão e produção teórica dos próprios educadores da EJA.
Formar profissionais capazes de construir uma teoria pedagógica que se
enriqueça com os processos de formação de jovens e adultos. A teoria
pedagógica foi construída com o foco na infância, vista como gente que não
fala, que não tem problemas e que não tem interrogações, questionamentos. A
pedagogia de jovens e adultos tem de partir do oposto disso. Tem de partir de
sujeitos que têm voz, que têm interrogações, que participam do processo de
formação. Sujeitos em outros processos de formação; logo, não pode ser a
mesma pedagogia, o mesmo pensamento pedagógico (ARROYO, 2006, p. 26)

Não é possível assumir uma formação pautada pelo assistencialismo e por um
caráter universalista ou generalista, associado a um caráter histórico desfigurado da EJA
(Arroyo, 2006). Para Soares e Simões (2005, p.35) “as concepções de EJA variam
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dependendo do lugar em que é oferecida. Enquanto há lugares que se baseiam na ideia de
que “qualquer pessoa pode ensinar para jovens e adultos”, há outros que enxergam a
habilitação como um requisito essencial e outros, ainda, que concebem que a formação
inicial, apesar de seu valor, não é o preponderante para o trabalho.”
Assumir esta concepção de formação é imprescindível para a consolidação da
identidade construída na formação de inicial de professores para a EJA. Este é outro
elemento posto a todo momento neste trabalho: o desafio ou os desafios postos na
formação docente inicial para a Educação de Jovens e Adultos. Um destes desafios
apontam para a necessidade de políticas públicas voltadas para essa formação. Os autores
supracitados relacionam este desafio com uma problemática mais ampla, que é a
instituição e consolidação da EJA como campo pedagógico específico.
Machado (2008) salienta a necessidade de se repensar os currículos dos cursos de
licenciatura, para que a formação inicial prepare professores para a modalidade
Há ainda muito o que seguir lutando, sobretudo se estamos falando de
profissionais que têm a sua frente um desafio diferenciado, que é trabalhar na
modalidade EJA, e ainda carecemos de uma política de formação inicial e
continuada, que considere efetivamente a modalidade, embora importantes
esforços nesse sentido vêm sendo feitos por algumas universidades e sistemas
de ensino (MACHADO, 2016, p. 447).

Não pretendemos, neste trabalho, apontar erros ou acertos do currículo do curso
para a formação inicial para a EJA. Pretendemos evidenciar os elementos que perpassam
esse currículo, nos posicionando politicamente a favor de um currículo que oportunize e
teça caminhos para a formação inicial adequada. Entendemos e consideramos o curso de
Pedagogia, a formação realizada na universidade (pública, laica e gratuita), em nível
superior, como espaço oportuno para a formação inicial de professores para a Educação
de Jovens e Adultos, como lugar potencial de formação.
Apesar das ações das universidades com relação à formação do educador de
jovens e adultos ainda serem tímidas se considerarmos, de um lado, a relevância que tem
ocupado a EJA nos debates educacionais e, de outro, o potencial dessas instituições como
agências de formação é possível que haja uma transformação da realidade posta hoje
como formadora de professores para a EJA.
Defendemos que é preciso que a UFF e respectivamente, o curso de Pedagogia,
reconheça que faz o mínimo exigido por lei para formar este profissional, em nosso objeto
de estudo, o professor como agente educador, para que partindo deste ponto possa refletir
sobre novas maneiras de formar o professor para a modalidade. Soares (2008) aponta
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como alternativa que os profissionais envolvidos com a modalidade busquem estratégias
efetivas de ações na academia, em que se oportunize os cenários existentes ou que se
viabilizem novas perspectivas.
É importante salientar que a formação docente, seja ela inicial ou continuada,
caracteriza-se, para nós, como “fenômeno tipicamente humano, sempre inconcluso
(SOARES E PEDROSO, 2016, p. 260)”. O processo formativo pode iniciar-se nos cursos
de formação inicial, mas o compreende ao longo de toda a vida profissional. Estes
professores são, portanto, sujeitos em processo contínuo de aprendizagem. Soares e
Pedroso (2016) citam Freire (1996) para valorizarem a riqueza existencial e suas
possibilidades, onde a inconclusão assumida se fundamenta como saber da prática
educativa e da formação docente.
Intencionamos este lugar articulado e articulador na formação do pedagogo como
profissional que atuará nos espaços escolares e não escolares, como
intelectual consciente de sua responsabilidade social, que deve ser, além de
crítico, criativo, construtor de práticas educativas dentro e fora da escola, com
capacidade de intervenção na realidade educacional brasileira.
Formar o profissional capaz de atuar, nas funções de ensino e gestão, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino nos ambientes escolares e não
escolares (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010).

Ventura e Bomfim (2015) destacam outro aspecto importante ao apresentarem
lacunas na formação inicial de professores para a modalidade, nas licenciaturas:
Apesar desse limite, é preciso lembrar que os seres humanos têm a capacidade
de intervir na realidade não só para mantê-la tal como ela se apresenta, mas
para rejeitá-la ou transformá-la. Sua capacidade de intervenção crítica, porém,
dependerá do grau de consciência que eles têm dessa mesma realidade. Em
outras palavras, para agir criticamente será preciso saber para que agir, com
que meios se pode agir, o que conservar e o que superar, deixando claro o
potencial da formação inicial, promovida em nível superior, para o trabalho na
Educação de Jovens e Adultos. Falamos, portanto, de uma formação inicial de
professores para a ação autônoma e criativa nas condições sociais em que a
EJA se inscreve. (VENTURA E BOMFIM, 2015, p. 224)

Sendo assim, finalizamos nossa análise na defesa de que o curso de Pedagogia da
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, deva assumir um diálogo crítico com a
Educação de Jovens e Adultos, inserindo-a concomitantemente à outras disciplinas de
formação, que viabilizem uma formação ampla do professor/pedagogo atuante na
modalidade. É preciso assumir esta postura política para que o curso deixe de realizar a
formação compensatória e aligeirada, com caráter supletivo, que há tantos lutamos para
superar na própria modalidade.
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A Universidade como lócus de formação executa um papel importante na
constituição da EJA como campo. Outros espaços de formação como os fóruns de debate,
as palestras, as interdisciplinaridades, as aulas conjuntas, a promoção de encontros entre
a pós graduação e a graduação, os eventos que abrangem a EJA nestes espaços, ao nosso
ver, são sobremaneira importantíssimos para a formação inicial docente adequada à
modalidade. Machado (2009, p. 34) nos alerta que “essa também é a luta pelo
reconhecimento do espaço da EJA, por exemplo, nas universidades, nos seus diversos
campos de atuação, seja no ensino, seja na pesquisa ou na extensão.”
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