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Resumo                                                                        

O objetivo deste artigo é analisar o espaço de formação para a Educação de 
Jovens e Adultos nas licenciaturas oferecidas pelo IF Goiano. O trabalho faz parte de 
uma 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”. Para este trabalho, foram analisados os projetos 
pedagógicos dos cursos de licenciaturas oferecidos pelo Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia Goiano, disponíveis ao acesso nos sites dos campi, verificando o 
espaço de formação para a Educação de Jovens e Adultos. Considerando que os 
Institutos Federais são hoje locus de formação de professores e que se propõem também 
a formar trabalhadores é importante verificar se estas modalidades de ensino também 
são vertentes da formação de professores oferecidas por estas instituições. Como 
resultado da pesquisa, constatamos que não há nas matrizes curriculares dos cursos de 
licenciatura disciplinas específicas para a formação de professores para a educação 
profissional e nem mesmo para a formação para atuar na EJA. Acreditamos que a 
pesquisa possa contribuir para redimensionar a formação de professores oferecida pelos 
Institutos Federais, uma vez que eles tem como desafio cumprir o papel político social 
de promoção de educação com qualidade para todos.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial de professores; Educação Profissional; 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

1.Introdução  

 

 O propósito deste artigo é apresentar parte dos dados de uma pesquisa maior 

sobre formação de professores no Instituto Federal Goiano, cujo título é “Desafios da 

Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos 

sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais”1. A 

																																																													
1	Projeto OBEDUC-CAPES nº 13.769. O projeto tem como centralidade o fortalecimento, consolidação e 
aprofundamento das pesquisas no âmbito da EJA integrada à educação profissional, realizadas a partir da 
rede constituída pelo Edital nº 3/2006 Proeja Capes-Setec. Busca estabelecer diálogos entre a produção 



questão que norteia este artigo é: partindo do pressuposto de que os Institutos Federais 

são hoje locus de formação de professores e que se propõem também a formar 

trabalhadores, há nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura disciplinas ou 

indícios que demonstrem que esta modalidade de ensino também são vertentes da 

formação de professores oferecidas por esta instituição? 

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. O Instituto Federal 

Goiano (IF Goiano), cuja reitoria localiza-se em Goiânia, é hoje composto por doze 

campi: Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde, Urutaí, Campos Belos, Posse, Trindade e os 

Campos Avançados Catalão, Cristalina, Hidrolândia e Ipameri.  No entanto, 

considerando o fato de alguns serem bastante novos e terem sido criados recentemente, 

apenas cinco oferecem cursos de licenciaturas. 

Vale ressaltar que a Lei número 11.892/2008, que cria os Institutos 

Federais, exigiu uma nova configuração das instituições públicas federias que oferecem 

educação profissional. Estas devem, segundo a lei, oferecer 50% das vagas aos cursos 

técnicos, 20% serão para as licenciaturas (principalmente nas áreas em que apresenta 

defasagem de profissionais como biologia, física, química e matemática) e 30% devem 

ser destinadas aos cursos superiores, incluindo pós-graduação lato e stricto sensu. No 

entanto, o compromisso com Programa de Integração da Educação Profissional à 

Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA no IF 

Goiano, antecede a criação dos Institutos. É datado em 2005, data de homologação do 

decreto 5478/2005, substituído pelo 5840 no ano de 2006. Seria coerente, portanto, que 

os cursos de licenciaturas oferecidos pelos Institutos Federais tomassem a educação de 

jovens e adultos como dimensão da formação de professores que oferecem.  

Com o propósito de investigar o espaço desta formação analisamos o projeto 

de curso dos cursos de Licenciaturas oferecidos pelo IF Goiano. São os Campi 

ofertantes: Ceres (Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Química); 

Iporá (Licenciatura em Química); Morrinhos ( Licenciatura em Química e Licenciatura 

em Pedagogia) Rio Verde (Licenciatura em Química e  Licenciatura em Ciências 

Biológicas); Urutaí (Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática 
																																																																																																																																																																																			
dos Programas de Pós-Graduação em educação da UFG, UFES, UnB e gestores e profissionais da escola 
básica envolvidos com as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua oferta, assumida 
pelas redes públicas nos sistemas municipais, estadual, distrital e federal e suas relações com o mundo do 
trabalho. 



e  Licenciatura em Ciências Biológicas). Foram dez projetos pedagógicos que foram 

analisados. Todos estão disponíveis nos site dos campi.2As análises foram realizadas 

nos meses de agosto e setembro de 2016. 

O texto está organizado da seguinte forma, no primeiro momento 

discorremos sobre o que dizem os teóricos sobre a formação de professores e a 

formação de identidade profissional para atuar na Educação de Jovens e Adultos. 

Posteriormente, apresentamos o resultado das análises dos projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciatura do IF Goiano. 

 

2. A formação de professores e a especificidade da formação para atuar na EJA 

A formação de professores tem sido amplamente discutida no meio 

educacional. Vários são 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 que compõem a 

realidade concreta.  

Um dos aspectos que deve ser necessariamente refletido está relacionado à 

importância social e política da docência. Moura (2008) acresce à reflexão: 
(...)	 existe	um	conjunto	de	 saberes	 inerentes	à	profissão	docente	que	a	
justifiquem	 como	 tal?	 Se	 a	 resposta	 for	 sim,	 temos	 que	 fazer	 outra	
pergunta:	por	que,	então,	existe	uma	grande	 liberalidade	no	mundo	do	
trabalho	e	na	sociedade	em	geral	no	sentido	de	que	outros	profissionais	
que	 não	 têm	 a	 formação	 docente	 atuem	 como	 tal?	 Nossa	 resposta	 é:	
apesar	de	existir	um	conjunto	de	saberes	próprios	da	profissão	docente	
(VEIGA,	 2002),	 essa	 não	 tem	 reconhecimento	 social	 e	 do	 mundo	 do	
trabalho	compatível	com	sua	importância	para	a	sociedade,	por	isso	não	
há	esse	rigor.	(MOURA,	p.31)	

De forma que pensar a formação implica, além de repensar a 

profissionalidade e profissionalização da docência, em problematizar a configuração 

presente tanto nos discursos quanto na prática nas instituições educacionais. São várias 

as vertentes que constitui o todo, sendo este cheio de conflitos e incoerências típicas da 

dinâmica, da lógica do Capital. O que nos remete ao pensamento de Mészáros (2008, 

p.27): “(...) procurar margens de reformas sistêmica na própria estrutura do sistema do 
																																																													
2 Campus Ceres: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/cursos-superiores-ceres 
  Campus Iporá: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/cursos-superiores-ipora 
  Campus Morrinhos: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/cursos-superiores-morrinhos 
  Campus Rio Verde: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/cursos-superiores-rio-verde 
  Campus Urutaí: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/urutai 
 
 



capital é uma contradição em termos. É por isso que é necessário romper com a lógica 

do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 

significativamente diferente.” 

Diante disto, deve sempre nos inquietar a seguinte pergunta: Quais os 

motivos e as condições, materiais-objetivas, necessárias que convergem para que o 

professor mude a sua prática? É necessário afirmar que este processo não é isento de 

conflitos. Charlot (2013) apresenta alguns pontos de tensões no desafio de se pensar a 

prática educativa postos ao professor: Ele é herói ou vítima?; O fracasso escolar é 

responsabilidade de quem?; Ser tradicional ou construtivista?; Ser universalista ou 

respeitar as diferenças?; Restaurar a autoridade ou amar os alunos?; A escola vinculada 

à comunidade ou a escola como lugar específico? 

O autor pontua que a maior parte dos docentes tem sua prática pedagógica 

baseada na concepção tradicional, mesmo se declarando construtivista. Segundo ele, a 

própria estrutura escola é tradicional. A contradição é exposta por Charlot (2013): numa 

escola tradicional, com alunos tradicionais, o professor é convocado a ser construtivista. 

De forma que reconhecemos que a mudança na prática pedagógica está relacionada 

também às mudanças nas instituições que devem repensar o tempo, os espaços e as 

prioridades. 

É preciso reconhecer, segundo Mészáros (2008, p.42), que  “(...) as 

instituições de educação tiveram de ser adaptadas no decorrer do tempo, de acordo com 

as determinações reprodutivas em mutação do sistema do capital.” Entre as ideias 

defendidas por ele, encontra-se a reivindicação da organização da mudança educacional 

radical que rompa com a lógica incorrigível do sistema, pensando a educação além do 

capital. Essa mudança necessariamente passa também pela formação de professores.  

Em meio aos elementos necessários a estruturação de uma proposta de 

formação de professores, Imbernón (2000) defende o protagonismo do professor. 

Segundo o autor, o professor não pode ser tratado como objeto de sua formação, como, 

na aspiração de atender aos anseios mercadológicos, numa perspectiva claramente 

neoliberal, normalmente as políticas públicas de formação o fazem. 

Freire e Shor (2011, p.67), defendem que a educação libertadora deve 

contribuir para que os sujeitos sejam capazes de “(...) desvendar a realidade que está 

sendo ocultada pela ideologia dominante, pelo currículo dominante.” Isto só será 

possível num contexto em que o professor assuma o protagonismo de sua formação, 

pois somente pessoas intelectualmente e moralmente autônomas serão capazes de atuar 



numa expectativa libertadora. De forma que a formação permanente deve ser entendida 

como direito e é imprescindível para superação da opressão sofrida também no 

exercício da docência.  

Freire e Shor (2011, p.23) denunciam que a pedagogia oficial tem operado 

num sentido oposto, trabalhando contra o desenvolvimento intelectual e que o professor 

tem sido, ao longo da história, reduzido a um especialista em transmitir conhecimento, 

num ciclo gnosiológico onde o produzir e transmitir conhecimento encontra-se 

separados.  

Num movimento adverso, segundo os autores, a pedagogia libertadora 

implica que o professor re-conceitue o ato de pesquisar, resgatando a dimensão política 

de ensinar, retomando, inclusive, o estudo da história do conhecimento, a linguagem do 

cotidiano, a discussão da natureza educacional da política e da natureza política da 

educação. A formação de professores deve também considerar a vivência da 

coletividade, contribuindo na construção da coerência no cotidiano; atitude ativa frente 

ao conhecimento; além da dimensão política, deve abranger a estética, afinal a 

tonalidade da voz, a arte dramática, a criatividade verbal não deve ser negligenciada.  

Segundo Borges &Aquino (2014, p. 16), 
"A transformação das práticas pedagógicas, no sentido de as aproximar de 
uma cultura pedagógica progressiva no contexto da formação inicial é por 
vezes doloroso, acompanhado da desocultação da cultura pedagógica que 
reside por detrás das práticas rotineiras , de desnaturalização de muitas 
práticas usuais, de desconstrução da pedagogia transmissiva. (...)A adoção de 
qualquer processo transformativo pressupõe a desconstrução prévia deste 
conhecimento tácito que se foi paulatinamente interiozando e implica a 
convocação de conhecimento explícito. Como tal, a desconstrução da 
pedagogia em que se foi socializado é essencial para, desocultando-a, 
permitir a reconstrução da práxis docente." 
 

Considerando que os resultados do processo educacional na Educação 

Básica não tem sido eficaz e que, segundo Moura (2006) um grande número de jovens, 

por problemas de sucesso e permanência no Ensino Fundamental, estão sendo impelidos 

à Educação de Jovens Adultos, afirmamos que a situação se torna mais grave em 

relação a esta modalidade de ensino.  Moura (2006) denuncia que  
“(...) as políticas de EJA não acompanham o avanço das políticas públicas 
educacionais que vêm alargando a oferta de matrículas para o Ensino 
Fundamental, universalizando o acesso a essa etapa de ensino ou, ainda, 
ampliando a oferta no Ensino Médio, no horizonte prescrito pela Carta 
Magna.” (2006, p.5) 

Verdade	 seja	 dita,	 embora os Institutos Federais de Educação tenham 

assumido, por força de lei, compromisso com Programa de Integração da Educação 



Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA desde 2005, com a homologação do decreto 5478/2005 e posteriormente pelo 

decreto nº5840 de 2006, a institucionalidade não ocorreu a contento. Acreditamos que 

para que isto ocorra há de se buscar possibilidades de formação que deve abranger “(...) 

esforços em três dimensões distintas e igualmente importantes. A formação daqueles 

profissionais que já estão em exercício, os que estão em processo de formação e os que 

iniciarão sua formação como profissional do campo da EPT.” (MOURA, 2006, p.85), 

Em 2011, Machado (2011, p.690) já defendia que  
"A formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) é decisiva para que a atual política de expansão, interiorização e 
democratização dessa modalidade educacional se efetive com qualidade 
social, produção de conhecimentos, valorização docente e desenvolvimento 
local, integrado e sustentável." 

A autora reconhece que a heterogeneidade do quadro de professores da EPT é 

uma característica que não pode ser desconsiderada ao se pensar a formação. Quanto à 

formação para atuar no PROEJA, Machado (2011) cita algumas ações já executadas 

rumo a esta direção, como a oferta de especialização Proeja (2006), no Programa de 

Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Educação Profissional 

Integrada à Educação de Jovens e Adultos (2006), cursos de formação continuada (120 

a 240 horas lançados em 2007 e 2008).   Entendemos que ações e cursos deste formato 

são importantes, porém são insuficientes. Caso contrário, algumas questões teriam sido 

superadas.  

Diante disto, alguns pontos precisam ser repensados, como os espaços e os 

tempos institucionais para formação continuada e as licenciaturas (em geral e com 

maior presteza, as licenciaturas oferecidas pelos Institutos Federais). Afinal, 
"A aprendizagem da docência é um processo complexo que se desenvolve ao 
longo da vida, constituindo a formação inicial uma etapa fundamental de 
questionamento e superação de crenças, representações, atitudes e práticas 
impregnadas de um senso comum pedagógico vinculado às características do 
modelo escolar tradicional: a homogeneidade, a uniformidade, a 
uniformidade, a transmissão, a seleção, etc." (BORGES, AQUINO, 2014, p. 
15) 

3.Formação de professores para atuar no EJA e as Licenciaturas do IF Goiano 

 

É consenso que para atuar na EJA é necessária a constituição de uma 

identidade política na defesa de uma educação com qualidade social também para os 

sujeitos que tiveram, durante importante fase de sua vida, seu direito negado. A 



didática, os conteúdos, as relações sociais devem ser pensadas a partir do sujeito 

congnescente. Evidente que a Educação de Jovens e Adultos não pode ser gerida com 

base na prática pedagógica vivenciada com as crianças, no Ensino Fundamental. Assim 

reconhecemos que as especificidades também devem ser objeto de pesquisa na 

formação inicial. Os cursos de disciplinas específicas como a matemática, química, 

biologia e  todas as outras licenciaturas, que habilitaram professores  não tem 

oportunizado aprender, nas disciplinas pedagógicas e no estágio, sobre os desafios de 

atuar com os alunos jovens e adultos que retornam ao processo de escolarização, anos 

após estarem afastados da escola; menos, ainda, sobre como enfrentar esses desafios.  

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). 
  

 Percebe-se por esses questionamentos que a maioria dos cursos de formação de 

professores preparam para atuar com o aluno ideal, que não existe. O professor tem que 

aprender a gestão da sala de aula, se tem que lidar com adolescentes é uma coisa, se ele 

está lindando com jovens adultos é outra coisa. Segundo Gatti(2009), especialista em 

formação docente, a maioria dos cursos de licenciatura está muito longe da experiência 

da sala de aula e se preocupa em dar apenas os conteúdos disciplinares que o professor 

vai abordar em sala de aula. Porém, o grande desafio, sem dúvida, consiste não apenas 

pensar nos futuros professores que hoje estão ingressando na formação inicial, na 

graduação, mas principalmente, no significativo número de docentes já graduados, 

atuando no PROEJA no IF Goiano e também, nas redes públicas de ensino. A eles, sem 

dúvida, e preciso pensar e investir em estratégias de formação continuada, tanto no nível 



de aperfeiçoamento como também  na perspectiva da pós-graduação latu sensu e stricto 

sensu. 

No entanto, Diniz Pereira e Fonseca (2011, p. 58), nos alertam 
  

"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."  

Sabemos que no contexto educacional brasileiro há uma enorme defasagem 

quanto ao número de professores para educação básica, principalmente nas de 

matemática, química, física e biologia. Aliás, tem sido este o argumento para a inclusão 

das licenciaturas nos Institutos Federais de Educação, tomando-os como lócus de 

formação de professor. Não há uma lógica razoável neste posicionamento, pois não 

basta aumentar a quantidade de oferta quando o problema não se restringe a sua 

escassez. O cerne do problema não está na quantidade de oferta. A verdade é que a 

situação de pauperização, de desprestigio social e as péssimas condições de trabalho 

têm afastado os jovens brasileiros da opção pela docência. Os índices de evasão nos 

cursos de licenciatura fundamentam este afirmação. 

Dito isto, resta-nos voltar o objeto da pesquisa: o 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. Todos estão disponíveis nos site dos campi: 

Ceres (Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Química); Iporá 

(Licenciatura em Química); Morrinhos ( Licenciatura em Química e Licenciatura em 

Pedagogia) Rio Verde (Licenciatura em Química e  Licenciatura em Ciências 

Biológicas); Urutaí (Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática 

e  Licenciatura em Ciências Biológicas).  

Verificamos que apenas no Projeto pedagógico de Pedagogia do Campus 

Morrinhos há a disciplina Educação de Jovens e Adultos, com a carga horária de 40 

horas.  No ementário desta disciplina, está previsto 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; Linguagens, subjetividades, desenvolvimento do 

sujeito jovem e adulto, mundo do trabalho e da formação do professor.   



No curso Licenciatura ciências biológicas do campus Urutaí há uma 

disciplina  que poderia se aproximar das discussões, embora não trate da temática em si, 

denominada: Educação para a inclusão, diversidade e cidadania, com a carga horária de 

43 horas.  Nesta se propõe a estudar: abordagem da educação na diversidade com o 

reconhecimento das diversas populações e temáticas a serem tratadas; conceitos sobre 

as diversas populações e temáticas da diversidade; processos e metodologias de 

introdução desses conceitos na educação básica; discussões sobre práticas pedagógicas 

inclusivas na escola; seminários e palestras sobre os temas da Educação para a 

Diversidade e Cidadania. 

 

4.Conclusões preliminares  

  

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

assumiram, dentre outras funções, 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 unidades) contribuem para 

aumento significativo do acesso aos cursos técnicos e superiores em todos os Estados 

Brasileiros. Hoje são trinta e oito Institutos Federais e seiscentos e quarenta e quatro 

campi em funcionamento, portanto, é inegável que as oportunidades foram ampliadas.  

Levando em conta que a responsabilidade com a formação dos Jovens e 

Adultos já era um compromisso assumido pela rede federal que antecede a criação dos 

Institutos Federais de Educação (decreto 5478/2005 e substituído pelo decreto 

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 foram promovidos sinalizaram nesta direção 

(especializações, cursos de formação), no entanto, mas não em relação à formação 

inicial. 

Partindo do pressuposto de que os Institutos Federais são hoje locus de 

formação de professores e que se propõem também a formar trabalhadores, os projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciaturas deveriam sim evidenciar o seu compromisso 

com esta modalidade de ensino. Não foi isto, no entanto, o constatado. São cinco os 

Campi ofertantes: Ceres (Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Química); Iporá (Licenciatura em Química); Morrinhos ( Licenciatura em Química e 



Licenciatura em Pedagogia) Rio Verde (Licenciatura em Química e  Licenciatura em 

Ciências Biológicas); Urutaí (Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática 

e  Licenciatura em Ciências Biológicas). Perfazem dez cursos de licenciatura oferecidos 

pelo Instituto Federal Goiano, portanto, foram dez projetos pedagógicos analisados.  

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.   

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. Assim acreditamos ser 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.  

Há de considerar também que as 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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