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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS: 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO IF GOIANO 

Ø  Apresentar parte dos dados de uma  pesquisa maior em 
andamento “Desafios da Educação de Jovens Adultos 
integrada à Educação Profissional: identidades dos 
sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e 
ambientes/mídias virtuais”  

Ø  Problematizar a temática no campo da formação inicial e 
continuada dos educadores que atuam na educação 
escolar de jovens e adultos do IF Goiano;  

Ø  É uma pesquisa qualitativa, mas consta de instrumentos 
pertinentes à investigação quantitativa, tais como índices 
de matrícula, evasão, dentre outros, pois acreditamos que 
os dados se complementam e nos ajuda apreender o 
objeto em duas variadas dimensões.   

Ø   Ancora-se na realização de grupo focal uma técnica que 
últimos anos aparece com freqüência nas pesquisas 
educacionais por se constituir uma forma prática, fácil e 
rápida de se ter contato com os sujeitos que se quer 
investigar.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Técnica de pesquisa: grupo focal 
Ø  Realizado por meio de sessões grupais 

de discussão realizada nos campi que 
oferecem PROEJA(técnica se constitui em 
tipo de entrevista em profundidade 
realizada em grupo, que privilegia a 
observação, o registro de experiência e 
reações dos participantes.  

Ø  Além do grupo focal, utilizou-se pesquisa 
documental e questionário;  

Ø  Sujeitos da pesquisa: diretores de 
ensino, coordenadores, docentes e 
discentes. 

 
 



Formação inicial e continuada  
Ø  Discussão sobre a formação de professores, pautada no 

pensamento de diversos pesquisadores, especialmente o que 
se dedicam a EJA e a cotejamos com as vozes dos sujeitos.  

Ø  Formação profissional relacionada à aquisição de 
conhecimentos fundamentais, capacidades práticas, atitudes e 
formas de comportamento que constituem base indispensável 
para o exercício de qualquer profissão;  

Ø  Formação inicial docente é  a qualificação profissional obtida 
em nível em determinada área do conhecimento superior em 
cursos de licenciatura que habilitam o profissional a exercer a 
profissão de professor e nessa formação que se dá a 
apropriação dos conhecimentos necessários a atuação 
docente. 

Ø   No IF Goiano há licenciados atuando no Proeja, mas há um 
número bastante expressivo de bacharéis de áreas diversas 

do conhecimento que exercem igualmente a função docente.  
 



Ø A formação inicial na formação docente é a etapa de preparação 
formal de futuros professores numa instituição específica, propiciando-
lhes aquisição de conhecimentos pedagógicos e disciplinares 
específicos, como também, conceitos teórico-práticos. 
  
Ø A Formação Continuada é hoje uma exigência da atividade 
profissional em qualquer área de atuação, inclusive à docência. 
   
Ø Não se restringe a prática ou ao conhecimento teórico; não se trata 
da oferta de cursos de atualização ou treinamento. Deve integrar-se no 
dia-a-dia das Instituições como componente essencial da 
profissionalização.  

Ø A formação continuada na atividade docente Abrange:  
 “ as aprendizagens adquiridas nos cursos de curta duração, 
semanas pedagógicas, seminários,congressos conselhos, de 
classe,  oficinas, simpósios e nos cursos pós-graduação, 
especialmente as  aprendizagens decorrentes das experiências 
 que profissional vivencia no cotidiano.  (LIMA FILHO, 2012)  

Ø  Nos documentos oficiais, a questão da formação inicial e 
continuada de professores para atuar no PROEJA é um dos 
pontos considerados estratégicos nos desta política  
 (Brasil. MEC, 2007).  

 



Título 

 No contexto atual da educação de jovens e 
adultos (EJA), no que concerne à formação de 
professores considera-se um avanço, mesmo que 
teórico, o fato da re-conceituação da EJA, em 
especial a partir da Lei 9394/96, a superação o 
caráter de suplência e reafirmá-la como direito e 
modalidade da educação básica Machado(2008b). 
  
Ø   Formação do docente da educação profissional é 
preciso considerar duas grandes dimensões: a 
formação na área de conhecimentos específicos, 
adquiridos na graduação e a formação pedagógica, 
incluindo, as especif ic idades da Educação 
profissional(Dante,2008). 



Questões orientadoras: 

 É importante a formação para o Proeja? Por quê?  
O que você fez para a sua formação para atuar 

EJA/PROEJA?  
Qual carga horária que destinou para a formação 

em EJA/PROEJA?;  
Como, no IF Goiano, tem se concretizado a 

formação continuada?  
Ø  A pesquisa buscou investigar também em que medida, no 

IF Goiano, as concepções de formação inicial e continuada 
estão sendo implementadas e, se de fato, se constituem 
como formação integral tendo como eixos norteadores o 
trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia. 

 



Ø o IF Goiano  no ano de 2006 aderiu ao Edital Proeja – Capes/
Setec nº 003/ 2006 que convidou as instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 
apresentarem “projetos de implantação de redes de cooperação 
acadêmica no País na área de educação, com vistas ao 
estabelecimento de fomento no âmbito do Programa de Apoio ao 
Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica” em Proeja (Capes, 
2006, p. 1).  
 
Ø O IF Goiano, à época CEFET, encaminhou docentes e técnicos  
para participar do Curso de Especialização Proeja no IF Goiás, 
realizado em Goiânia, ofertado pelo  CEFET Minas, do qual 
participou professores dos campi Urutai, Rio Verde, Morrinhos e 
Ceres.  
Ø   2009 - o mesmo curso foi ofertado no CEFET Rio Verde 
atendendo professores do próprio instituto, da rede municipal e 
estadual. No entanto, não houve pesquisa quanto ao impacto 
desta formação na prática pedagógica na instituição e nem mesmo 
quanto à continuidade da formação destes professores.  
 

IF Goiano: experiência na formação específica para 
atuar no PROEJA  



Constatações... 
Ø   há demanda expressiva por cursos de 
formação na EJA por parte dos docentes que 
atuam no Proeja.  
Ø Essa demanda nos remete à discussão sobre a 
formação de educadores de EJA, uma vez que, 
no IF Goiano a maioria só começam a ter contato 
com as teorias e idéias relacionadas a essa 
modalidade depois de já estarem atuando em 
sala de aula.  
Ø Muitos deles iniciaram, primeiramente, na 
educação básica ou profissional, para depois 
atuar no Proeja.   
Ø A preocupação em conhecer e atender as 
especificidades dos seus alunos jovens e adultos 
também é considerado um aspecto importante 
na construção dessa identidade. 



Constatações... 
Ø Neste ano de 2016, encontra-se em execução 
o Programa de formação pedagógica continuada 
do IF Goiano para atividades de ensino na 
Educação Profissional e Tecnológica. 
  
Ø O programa tem como objetivo: 

 "Propiciar formação continuada para docentes 
 e técnicos administrativos que desempenham 
 funções pedagógicas, para atuar na Educação 
 Profissional e Tecnológica (EPT), a fim de 
 desenvolver conhecimentos, habilidades, 
 atitudes e valores, visando à compreensão, 
 ao planejamento e à implementação de novos 
 projetos pertinentes às atividades de ensino e 
 a gestão institucional. (PPC,2016) 
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Constatações... 
Ø carga horária de 260 horas, com duração 
prevista de execução em 15 meses, sediado no 
câmpus Urutaí no decorrer do ano de 2016. 
 
Ø  São oferece 51 vagas, distribuídas nos vários 
campus sendo Rio Verde e Urutaí com 5 vagas 
Ceres, Morrinhos e Iporá com 4 vagas cada, 
Posse, Campos Belos e Trindade com 3 vagas  
cada um, Ipameri, Cristalina, Catalão e 
Hidrolândia 2 vagas cada um. 
 
Ø Nesse projeto, encontra-se especificado na 
matriz curricular e no ementário a realização de 
um módulo específico de Proeja com carga 
horária prevista de 20h 
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Conclusões preliminares  
Ø A formação do professor é fundamental para que o 

profissional dê conta das questões relacionadas à 
aprendizagem de quem após longos anos de 
abstinência de escolarização ou depois de 
repetidas tentativas fracassadas retorna à escola.  

Ø  Por outro lado, quando existe o despreparo do 
educador, - além de outras problemáticas 
educacionais que não foram especificadas nesse 
trabalho - lacunas e incoerências farão parte do 
processo de ensino e aprendizagem. 

Ø  Percebe-se que os professores estão envolvidos e 
preocupados e buscam refletir sobre a sua ação 
pedagógica, pois reconhecem que um ensino 
descontextualizado acaba desestimulando o jovem 
adulto e acarretando elevados índices de evasão.  
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Conclusões preliminares  

Ø  Necessidade de concretizar uma política efetiva de formação 
inicial e continuada do professor da EJA, tendo em vista a 
emancipação e a conscientização dos educando. 

Ø   Faz-se necessário, compreender a complexidade e as 
especificidades do processo de ensinar e aprender na EJA. A 
formação continuada deve ocorrer ao longo da vida profissional 
para atender demandas educacionais que surgem a todo 
instante e a prática por si só não dar conta.  

Ø  Existe preocupação da instituição, mesmo que incipiente, 
quando se trata de oferecer cursos para os professores.  

Ø  Evidenciou de acordo com o referencial pesquisado, que tanto a 
formação inicial como a continuada é  um problema histórico, 
de abrangência nacional, não resolvido quando se trata da 
oferta da educação profissional e da EJA.     
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