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Fazemos parte de um grupo de pesquisa em 
andamento: “Desafios da Educação de Jovens 
Adultos integrada à Educação Profissional: 
identidades dos sujeitos, currículo integrado, 
mundo do trabalho e ambientes/mídias 
virtuais”. 
 

 Esse trabalho teve como objetivo: 
 Analisar o espaço de formação 
 para a Educação de Jovens e  
 Adultos nas licenciaturas oferecidas 
  pelo IF Goiano. 



IF Goiano 12campi 
Ceres, Iporá, 

Morrinhos, Rio Verde, 
Urutaí, Campos 
Belos, Posse, 
Trindade Polos 

avançados:Catalão, 
Cristalina, Hidrolândia 

e Ipameri 

Ceres 
(Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas e 
Licenciatura 
em Química) 

Morrinhos 
( Licenciatura em 

Química e 
Licenciatura em 

Pedagogia) 

Urutaí 
(Licenciatura em 

Química, 
Licenciatura em 
Matemática e  

Licenciatura em 
Ciências 

Biológicas) 

Iporá 
(Licenciatura 
em Química)  

Rio Verde 
(Licenciatura 
em Química 

e  
Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas) 



Metodologia 
 Foram analisados dez projetos pedagógicos Todos 

estão disponíveis nos site dos campi. 
As análises foram realizadas nos meses de agosto 
e setembro de 2016. 

No esforço de elaborar uma análise crítica nos 
baseamos no método materialista dialético, buscamos 
elementos da realidade da Educação Profissional no IF 
Goiano, objetivando superar as impressões advindas da 
aparência.  
Autores (IMBERNÓN, 2000; LIBANEO 2001, 2006; 
FACCI, 2004) que reconhecem que a mudança da 
educação passa necessariamente pela mudança na 
prática pedagógica, embora não seja este o único 
elemento.  



"ser educador, educador de jovens e adultos, 
não se configura para a maior parte dos 
licenciandos como uma opção para a vida 
profissional. A bem da verdade, temos 
constatado que nem mesmo o próprio 
magistério, habilitação a que se destina seu 
curso superior, é, para muitos alunos dos cursos 
de licenciatura, uma alternativa sedutora ou um 
projeto de vida profissional."  
 

  Diniz Pereira e Fonseca (2011, p. 58) 



Segundo Machado(2008),  existe um  descompasso entre 
a formação do professor e a realidade dos alunos na EJA, 
questões que os curso de formação de professores 
precisam solucionar:  
"como lidar com alunos que chegam cansados, a ponto de dormir durante 
quase toda aula? Como auxiliar os alunos no seu processo de aprendizagem, 
com atendimento extra ou atividades complementares, se uma grande parte 
deles trabalha mais de oito horas diárias, inclusive no final de semana? Como 
atender as diferenças de interesse geracional, tendo na mesma sala 
adolescentes e idosos? Como administrar, no processo ensino-aprendizagem, 
as constantes ausências, em sua maioria justificadas por questões de 
trabalho, família e doença? Por outro lado, como o professor deve proceder 
para reconhecer e validar os conhecimentos prévios que os alunos da EJA já 
trazem? Como trabalhar Formação de professores para EJA: uma perspectiva 
de mudança de forma interdisciplinar se as disciplinas continuam sendo 
“gavetas” isoladas e com tempo mínimo para algumas áreas de 
conhecimento?(...) ousar na proposição de atendimento diferenciado, que 
modifique a dinâmica da escola, seja com alternativas de matrícula aberta, 
avanços progressivos, organização curricular de base paritária, tempo 
presencial e atividades complementares?"(Machado,2008 p.165-168). 



Nesse  espaço da formação de 
professores para atuar na 
Educação de Jovens e Adultos nos 
cursos de licenciaturas do 
Instituto Federal Goiano.  Foram 
analisados dez projetos 
pedagógicos dos cursos de 
licenciaturas em curso no ano de 
2016. 

Constatações...  



n  CAMPUS URUTAÍ -  Licenciatura ciências 
biológicas Educação para a inclusão, 
diversidade e cidadania, com a carga horária 
de 43 horas 
o  abordagem da educação na diversidade com o 

reconhecimento das diversas populações e 
temáticas a serem tratadas;  

o  conceitos sobre as diversas populações e 
temáticas da diversidade; processos e 
metodologias de introdução desses conceitos 
na educação básica;  

o  discussões sobre práticas pedagógicas 
inclusivas na escola; seminários e palestras 
sobre os temas da Educação para a 
Diversidade e Cidadania. 

 
 
 
 
 

Constatações...  
 



 
 
 
 
 
 

Constatações...  
 

Ø Campus Morrinhos - Pedagogia Disciplina 
Educação de Jovens e Adultos: CH – 40  
Ø o estudo da Historicidade e contextualização da 
Educação de Jovens e Adultos no Brasil e no mundo, 
considerando as políticas públicas em seus aspectos 
legais, sociais, culturais e educativos, na perspectiva 
da identidade da EJA; 
Ø  Linguagens, subjetividades, desenvolvimento do 
sujeito jovem e adulto, mundo do trabalho e da 
formação do professor.   

 



Com a Lei de Criação, Lei nº 
11.892/2008, os Institutos Federais:

o compromisso 
com a formação de 

professores 

O processo de 
interiorização e a política 

de expansão da rede federal 
(nos últimos governos 

praticamente 
quadruplicaram o números 

de unidade 

contribuem para 
aumento significativo do 
acesso aos cursos técnicos 
e superiores 38 Institutos 
Federais e 644 campi em 

funcionamento 



o Na Rede Federal a formação dos 
Jovens e Adultos antecede a 
criação dos Ifederais (decreto 
5478/2005 e 5840/2006) era de se 
esperar que na formação de 
professores a Educação de Jovens 
e Adultos fosse receber um bom 
espaço para reflexão e para uma 
formação sólida e consistente. 
Alguns cursos sinalizaram nesta 
direção (especializações, cursos de 
formação), no entanto, mas não 
em relação à formação inicial. 



o  Dos dez documentos analisados 
apenas o curso de Pedagogia, 
oferecido pelo Campus Morrinhos, 
apresenta uma disciplina que trata da 
temática. A licenciatura ciências 
biológicas do Campus Urutaí oferece 
uma disciplina  que poderia se 
aproximar das discussões, embora 
não trate da temática em si, 
denominada: Educação para a 
inclusão, diversidade e cidadania.  



o  Não afirmamos, entretanto, que os professores 
não abordem a temática em sala de aula na 
formação inicial. Até porque, na perspectiva da 
dinâmica dos Institutos Federais de Educação, 
há uma grande possibilidade de que o 
professor que atue na licenciatura também 
atue no PROEJA e, portanto, deve mesmo 
discutir algumas questões, mesmo que de 
forma pontual.  

o  É necessário a institucionalização deste 
compromisso social e político que suscitasse 
em disciplinas e ementas que contribuíssem 
para que o futuro professor possa construir a 
identidade docente necessária para trabalhar 
com a Educação de Jovens e Adultos.  



o  Partindo do pressuposto de que os 
Institutos Federais são hoje locus de 
formação de professores e que se 
p r o p õ e m t a m b é m a f o r m a r 
t r a b a l h a d o r e s , o s p r o j e t o s 
p e d a g ó g i c o s d o s c u r s o s d e 
licenciaturas deveriam sim evidenciar 
o seu compromisso com esta 
modalidade de ensino. Não foi isto, 
no entanto, o constatado. 



Finalizando, 
 H á d e c o n s i d e r a r t a m b é m q u e a s 
especializações oferecidas pelo IF Goiano 
(Ensino de Ciências e Matemática e Ensino de 
Humanidades) apresentam disciplina que 
abordam a temática, mas não são elas, neste 
momento, o objeto de nossa pesquisa. 
Sinalizam, entretanto, que não estamos 
inertes. Em consonância com o pensamento de 
Bertolt Brecht, acreditamos que nada é 
impossível de mudar. De forma que enxergar o 
oculto, o invisível também é uma forma de 
lutar para a constituição do espaço para a 
formação para Educação de Jovens e Adultos 
na formação também na formação inicial.  
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