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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

RESUMO 

O Brasil adentra a segunda década do novo século com um desafio ainda por superar: a baixa 

escolarização de sua população em geral e, em especial, das pessoas jovens e adultas. 

Segundo dados do IBGE, a taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais em 

2014 foi estimada em 8,3% (13,2 milhões de pessoas). Este é o público potencial da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) que é composto por pessoas que, não tendo tido o acesso e/ou 

permanência na escola, em idade que lhes era de direito, retornam hoje, buscando o resgate 

desse direito. A maior parte dos professores que se propõem a ensinar o público da EJA não 

possui a qualificação necessária para essa tarefa. São quase sempre professores improvisados. 

E, portanto, sem a devida qualificação passam a desenvolver a prática pedagógica ignorando 

as especificidades e peculiaridades dos sujeitos em processo de escolarização. Utilizam 

metodologias (técnicas, recursos e atividades) sem qualquer significado para os alunos-

trabalhadores, desconsiderando o contexto e a historicidade desses sujeitos. 

Considerando os desafios da alfabetização, escolarização e as peculiaridades desse público, a 

formação do profissional que atua na Educação de Jovens e Adultos precisaria ser incorporada 

e fortalecida durante a formação inicial do Professor, nos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas. 

No contexto da formação inicial, usualmente há dois espaços formativos privilegiados para a 

Educação de Jovens e Adultos: os estágios supervisionados/práticas de ensino e a  Extensão 

Universitária. Ambos os espaços permitem a aproximação à realidade da EJA, ao ampliar a 

compreensão dos contextos educativos, espaços e sujeitos da aprendizagem, além de 

apresentarem ricos elementos de pesquisa que qualificam as ações nos cursos de graduação. 

Na maior parte das universidades, a extensão se constitui na porta de entrada para a EJA. Por 

meio dela é possível romper os muros que separam a universidade das comunidades e 

estabelecer uma variedade de contatos com diversos grupos e interlocutores.  

Essa pesquisa visa compreender a contribuição da prática de ensino e da extensão 

universitária para a formação do pedagogo que atua na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Para tanto, com base na experiência da Faculdade de Educação da UnB,  avalia como espaços 

de extensão e projetos curriculares contribuem à formação docente para EJA, levando em 

consideração o currículo do curso de Pedagogia e a legislação vigente no campo da  EJA. 

Com base numa abordagem qualitativa de pesquisa, recorre-se a análise documental, por meio 

do levantamento de dados sobre o curso de Pedagogia da FE/UNB e a análise dos espaços 

curriculares e de extensão disponíveis no referido curso. É realizada entrevista junto a quatro 
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pedagogos egressos do curso de Pedagogia e que atualmente exercem funções profissionais 

ligadas à Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal. O intuito da entrevista é discutir 

as significações atribuídas à formação inicial do pedagogo para a EJA, a partir do currículo 

que se instaura em 2002, sobretudo, a avaliação de espaços curriculares e de extensão, 

disponíveis, por meio do Projeto 3 e 4, preferencialmente: a)  Projetos 03 e 04 de Educação 

Popular e Educação de Jovens e Adultos, que faz parte das atividades do Grupo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos e Histórico-culturais 

(GENPEX); b) Projeto 03 de Educação de Jovens e Adultos – EJA, Movimentos e Redes 

Sociais - Portal dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos do Brasil-DF/Comunidade de 

Trabalho/Aprendizagem em Rede na Diversidade - CTARD, que corresponde ao Programa de 

Extensão Portal dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos EJA do Brasil 

(www.forumeja.org.br). 

A análise documental e das entrevistas revela indícios de que a vivência nos espaços 

curriculares citados acima, o contato com os sujeitos jovens e adultos e a reflexão na e sobre 

tais práticas educativas forja no educador uma sensibilidade/compromisso em relação a essa 

realidade.  Com isso, tal reflexão possibilita o repensar do lugar da EJA no curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da UNB na perspectiva de sua valorização, de 

compreensão e superação dos desafios impostos à prática docente em EJA, vislumbrando uma 

formação que favoreça um processo efetivo de integração entre teoria e prática. 
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Jovens e Adultos. 
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