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Resumo                                                                        

Este 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”. Neste artigo discutimos a 
formação inicial e continuada no Programa de Integração da Educação Profissional à 
Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA1 no IF 
Goiano, desde o ano de 2005, data de homologação do decreto 5478/2005, substituído 
pelo 5840/2006. Por meio de grupo focal revisão bibliográfica, análise de documentos e 
levantamento de dados discute a formação inicial e continuada de professores para atuar 
no PROEJA, analisamos como tem ocorrido e os desafios para sua efetivação de acordo 
com o Decreto N.º 5.840/2006. O fato do PROEJA ser ofertado pela rede federal 
representa uma grande conquista na história de luta da educação dos trabalhadores, 
principalmente por trazer uma formação profissional integrada à educação básica. 
Porém, somente ofertar o curso não garante a permanência e o êxito dos jovens adultos 
que procuram a instituição. É preciso olhar para os dados e ver como tem ocorrido a 
formação de professores para EJA no IF Goiano a fim criar possibilidades de 
atendimento à proposta social e inclusiva que o programa se propõe.  
 

PALAVRAS-CHAVE:Formação inicial e continuada 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 inicial e continuada na EJA intitulada  “Desafios da Educação de Jovens 

Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, 

																																																													
1	 A partir do Decreto n. 5.840/06, Proeja passou a significar ―Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultosǁ. O 
significado anterior, oriundo do Decreto n. 5.478 de 2005 era: ―Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultosǁ. (BRASIL, 2005 e 
BRASIL, 2006) 



mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais”2. Neste trabalho, portanto, temos como  

objetivo principal problematizar a temática no campo da formação inicial e continuada 

dos educadores que atuam na educação escolar de jovens e adultos do IF Goiano. O 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) foi criado com a proposta de 

integrar a Educação Profissional à Educação de Jovens e Adultos no Brasil, pelo 

Decreto N.º 5.478 de 2005, sendo depois ampliado pelo Decreto N.º 5.840/2006. 

Embora não tenha sido a primeira experiência, no país, de cursos que associaram a 

qualificação do trabalhador à elevação da escolaridade, o programa tem como um de 

seus marcos o fato de ser executado obrigatoriamente pela rede federal de educação 

profissional e tecnológica. Isso, na prática, significa que - o lugar de excelência na 

formação de educação profissional do país agora teria o desafio de manter essa 

excelência com um público diferenciado do que vinha atendendo (MACHADO, 2011, 

p. 20).  

  A pesquisa se caracteriza como uma 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.  O trabalho 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.  

O grupo focal, como técnica de pesquisa, foi realizado por meio de sessões 

grupais de discussão nos campi que oferecem PROEJA . A técnica se constitui em tipo 

de entrevista em profundidade realizada em grupo, que privilegia a observação, o 

registro de experiência e reações dos participantes. Embora definido como entrevista, “o 

focus group pode ser visto como uma combinação da entrevista individual e da 

observação participante” (GIL, 2009).  

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

compreender de forma profunda e contextualizada, a partir da "interpretação em 

																																																													
2	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 
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. 



contexto" (LÜDKE; ANDRE, 1986), do referencial teórico de pesquisadores da 

Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos, o objeto da pesquisa. No 

grupo focal utilizou-se de sessões grupais de discussão centralizando temáticas do 

Proeja na formação inicial dos professores e os desafios para efetivação de uma 

formação continuada, as condições necessária para sua efetiva implantação, tai como: 

formação, currículo; dificuldades; alegrias/vitórias; relação do trabalho e a continuidade 

do programa.  Temos como sujeitos da pesquisa: diretores de ensino, coordenadores 

docentes e discentes. Ante esta conjuntura, levantamos as seguintes 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? 

 Da análise das discussões presentes no grupo focal, percebemos que há um vazio 

na formação inicial para a docência na EJA e que não existem políticas permanentes de 

formação continuada de professores para essa modalidade de educação no Brasil. Nos 

cursos de licenciatura geralmente não formam para atuar na Educação de Jovens e 

Adultos. Os poucos cursos que tratam da questão, quando existe, apresentam-se 

fragmentados, aligeirados e instrumentais. A formação de professores tem sido um dos 

temas que mais tem rendido discussão na área da educação, constituindo-se numa linha 

de pesquisa recorrente em diversos programas de pós-graduação. Segundo Machado 

(2000), as pesquisas que tratam mais especificamente das práticas dos professores que 

atuam em EJA, assim como aquelas que trataram da formação de professores, apontam, 

em sua maioria, como um dos suportes utilizados para seu referencial teórico um resgate 

do histórico da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos no Brasil.   

 No contexto atual da educação de jovens e adultos (EJA), no que concerne à 

formação de professores, na última década, considera-se um avanço, mesmo que 

teórico, o fato da re-conceituação da EJA, em especial a partir da Lei 9394/96, a 

superaçãoo caráter de suplência e reafirmá-la como direito e modalidade da educação 

básica Machado(2008b). Para Dante(2014), ao se pensar na 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 especificidades da Educação profissional. Aspectos que serão retomados 

ao longo do trabalho.  



 Trazemos a 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 a fim de apreender o real, o concreto, mas o concreto pensado, 

analisado. De forma que nossas reflexões apontam uma nova direção à formação de 

professores na modalidade EJA a partir da Década de 1990 e ao mesmo tempo discutem 

e articulam as informações coletadas com os respectivos referenciais teóricos pontuando 

alguns desafios e perspectivas em torno da formação de professores para EJA. 

Esperamos que as questões levantadas na pesquisa possam se constituir em elementos 

de interferência de um diálogo que permita, de forma coletiva, repensar uma proposta 

de formação  que vislumbre novos horizontes.  

 

2.A Formação de Professores para Educação de Jovens e Adultos no IF Goiano 

  

 O docente de qualquer modalidade e principalmente da  EJA, considerando que 

quase sempre, não conta com uma formação inicial, necessita de  uma formação que 

possibilite, além do domínio do conteúdo que ensina, a compreensão de sua importância 

como ser social e da escola na produção e socialização de novos saberes para o jovem 

adulto que busca a escola. Nóvoa (1997, p. 57) ressalta que “a formação não se constrói 

por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de 

uma identidade pessoal. Por isso “é tão importante investir a pessoa dar um estatuto ao 

saber da experiência”. Essa formação são atividades de aperfeiçoamento da ação 

pedagógica, permeados pela inter-relação entre teoria e prática intermediados por 

saberes e sujeitos.  

 A discussão da formação de professores faz parte de um campo3 que se estrutura 

a partir de relações de aliança e/ou conflito entre os diferentes agentes que lutam pela 

posse de determinadas formas específicas de capital.  Portanto, concebido como um 

campo de lutas e interesses em que se estabelecem relações de força e de poder e, por 

isso mesmo, dinâmico, instável e inconstante se considerarmos que é consenso entre os 

																																																													
3	refere-se aos diferentes espaços sociais que possuem objetos de disputas e interesses específicos e por 
isso mesmo são irredutíveis aos objetos de lutas e aos interesses próprios de outros campos. Todavia, há 
leis gerais que regem os diferentes campos, ou seja, existem homologias estruturais e funcionais entre 
todos os campos. Sendo assim, “campos tão diferentes como o campo da política, o campo da filosofia, o 
campo da religião possuem leis de funcionamento invariantes” (BOURDIEU, 1983b, p. 89	



pesquisadores que a formação dos professores é o fator de maior impacto na qualidade 

do trabalho e na garantia de permanência e êxito do jovem adulto.   

 Estamos falando de uma luta concreta, cuja consequência tem sido o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica pobre que tem produzido como resultado, a 

reprovação e/ou expulsão dos jovens e adultos das escolas. Pensar na formação do 

professor de jovens e adultos, no atual contexto socioeconômico, político e cultural, 

exige uma avaliação e uma revisão da prática educativa e da formação inicial e 

continuada desses educadores, principalmente se considerarmos as especificidades e 

particularidades dos sujeitos-alunos-trabalhadores. Alguns pesquisadores como Souza 

(1998), alerta para inexistência de instâncias que pensam a formação de educadores, 

principalmente do alfabetizador de jovens e adultos neste país onde a maioria das 

experiências acontece de forma pontual através de seminários, de cursos que são até 

significativos, no entanto, a questão da formação não poderá acontecer de forma 

meramente pontual.  

 Para Soares (2006a), com base em dados de 2005, comparativamente a 1999, 

houve uma efervescência da habilitação em EJA e a expansão na região sul decorre da 

própria expansão da modalidade. Ainda Soares (2006b)4, alerta ainda, que as ações das 

universidades com relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são 

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.  

  Na maioria dos relatos evidenciou-se que a formação recebida pelos professores 

do IF Goiano, assim como em outra instituições, se dá normalmente por meio de 

treinamentos e cursos aligeirados para todo corpo docente e não especifico pra EJA, 

sendo insuficiente para atender às demandas da educação de jovens e adultos.  Dessa 

forma, segundo os relatos, permanece na instituição uma política de improvisação de 

professores e a adaptação de professores da Educação Básica, ou até da Educação 

Profissional para atuarem na prática pedagógica com jovens, adultos e idosos.  

 A pesquisa aponta que a formação dos professores, independentemente, da 

formação inicial deve ser um processo contínuo que vai se constituindo ao longo dos 

percursos de histórias de vida pessoal e profissional do docente. Isto se revela na fala 

dos professores: 
"A escola precisa aprimorar a formação do professor, em um projeto que 
envolva todo instituto, grupo de estudos, que não seja curso a distancia". 

																																																													
4	Soares	(2006b)	apresentada	na		29ª	Reunião	anual	da	ANPED,	em	2006,	



 

 Para os jovens adultos que buscam a escola, faz-se necessário, nesse percurso 

formativo, intervenções adequadas de profissionais que possam incidir sobre 

sistematização e ampliação dos conhecimentos, das habilidades e das experiências. É 

neste sentido que a formação continuada deve ser focada, garantindo assim um espaço 

constante de discussão, de envolvimento e comprometimento com novos saberes, 

metodologias e possibilidades, com vistas à consolidação de uma identidade 

profissional específica do educador da EJA.   

Os dados apontam que os professores que atuam no PROEJA, em sua maioria, 

não têm a habilitação e a qualificação específica para o trabalho com essa modalidade 

de ensino. Os Institutos Federais que são hoje locus de formação de professores e que se 

propõem também a formar trabalhadores, seriam coerentes se em seus cursos de 

Licenciaturas abrangessem a formação para a educação Profissional e também a 

formação para a Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), ou seja, estas modalidades 

de ensino também deveriam ser dimensões da formação de professores. Não há, no 

entanto, nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, pelos menos no âmbito do 

IF Goiano, disciplinas específicas para a formação de professores para a educação 

profissional e nem mesmo para a formação para atuar na EJA.  

 A promoção do PROEJA  no instituto tem coexistido com a falta de preocupação 

e prioridade em relação a formação especifica para a EJA da mesma forma como tem 

sido às políticas públicas e às ações governamentais que não supri as necessidades dessa 

modalidade de ensino. A análise dos dados do grupo focal nos leva a afirmar que a essa 

falta de formação influencia negativamente em suas formas de concepção em relação a 

si mesmos como profissionais, em relação às maneiras como entendem os alunos e os 

tratam, enfim, afetando o desenvolvimento das práticas pedagógicas causando prejuízos 

para aqueles que a procuram ou voltam a procurar.  

A formação integral e igualitária, norteada pela prática social que o estudante 

vivencia enquanto se forma, e pela preparação para a vida, supõe uma sólida formação 

científica, humanística e tecnológica (MOURA, 2003), possibilitando-lhe o 

desenvolvimento efetivo dos fundamentos para a participação política, social, cultural, 

econômica e no mundo do trabalho, o que também supõe a continuidade de estudos, 

mas não a tem como um fim em si mesmo. Com base no exposto é preciso pensar em 

um modelo pedagógico que considere as expectativas e formas de aprender do jovem 

adulto. Por outro lado:  



 A formação inicial e continuada de educadores é um direito do educador e 
deve ser assegurado pelas políticas educacionais vigentes. Tais políticas 
devem proporcionar condições para a formação de profissionais, 
contribuindo assim para a qualidade da oferta da EJA. 

 
 A partir das pesquisas e das falas dos sujeitos, percebemos que há um vazio na 

formação inicial para a docência na EJA e ao mesmo tempo, não existe políticas 

permanentes de formação continuada de professores para essa modalidade de educação 

no Brasil que decorrem das concepções historicamente presentes na educação brasileira. 

Os poucos cursos normalmente encontrados, quando existe, apresenta-se fragmentado, 

aligeirado e instrumental.  

 As Diretrizes que tratam das instituições formadoras de professores indicam a 

necessidade de que as licenciaturas e outras habilitações se integrem ao sistema público 

de ensino no sentido de possibilitar a formação inicial e continuada desses profissionais 

(SOARES, 2003). A partir dessa compreensão, alguns cursos de pedagogia, pelo país, 

passaram a ter ênfase específica em sua habilitação. Dessa experiência resultam os 

cursos de pedagogia com habilitação em EJA.  Segundo Soares (2008, p. 65):  
 Até o ano de 2006, antes da homologação das Novas Diretrizes Curriculares, 

havia no Brasil, segundo dados do INEP, 27 cursos de pedagogia com 
habilitação em educação de jovens e adultos, de um universo de 1.698 cursos 
existentes, distribuídos em três das cinco regiões geográficas do País. 

 
 Embora pareça um quantitativo relativamente pequeno de cursos, mas já 

sinalizava para a necessidade de se introduzir as discussões do campo da EJA nas 

licenciaturas. O que vai ocorrer com as novas diretrizes curriculares do curso de 

pedagogia, aprovadas em 2006, é um reforço na perspectiva do pedagogo como o 

profissional para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 

para crianças (MACHADO,2008). 

 A promulgação da Lei 9394/96 se deu em um contexto histórico de muita luta 

em defesa da educação como direito, inclusive reivindicando mudanças na EJA,  

desencadeado com a reabertura política, no final dos anos 1980, tendo como um passo 

importante a Constituição Federal de 1988, até chegar à LDB, de 1996. Da Constituição 

Federal de 1988, cabe destacar o Artigo 208, que referencia à obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino fundamental para todas as idades, à progressiva universalização do 

ensino médio e ao ensino noturno adequado às condições do educando são pautas para o 

campo da EJA (MACHADO, 2008) 

 Machado(2008) aponta que as diretrizes curriculares para EJA, foram elaboradas 

a partir da demanda de vários conselhos estaduais de educação, que consultavam o CNE 



sobre a forma correta de interpretar os Art. 37 e 38 da LDB (BRASIL, 1996), que 

tratam da educação de jovens e adultos. Foram chamados ao debate para elaborar 

diretrizes as organizações da sociedade civil; Os responsáveis pelos sistemas públicos 

de ensino que ofertavam EJA e os pesquisadores, por meio de audiências públicas para 

essa modalidade. Dentre os aspectos relevantes que o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 

destaca está a necessidade da formação de professores para EJA:  
Com maior razão, pode-se dizer 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. Assim esse profissional do magistério 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 também das especificidades que a habilitação como 
formação sistemática requer. (BRASIL, 2000a, p. 56).  
 

 O Parecer se destaca a  preocupação com uma prática docente que valoriza o 

indivíduo como ser histórico, sociocultural, produtor de conhecimento, e, por 

conseguinte modificador da sua própria realidade. Dessa forma é que pensamos uma 

educação que possa contribuir para a emancipação, humanização e socialização do 

individuo nos espaços sociais. Existe a  necessidade de uma formação específica para a 

EJA.  

 O Parecer reafirma ainda, a importância de as instituições formadoras 

(universidades e sistemas de ensino) atuarem de forma consequente na formação em 

EJA.  
Desse modo, as instituições que se ocupam da formação de professores são 
instadas a oferecer esta habilitação em seus processos seletivos. Para atender 
esta finalidade elas deverão buscar os melhores meios para satisfazer os 
estudantes matriculados. As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos 
profissionais do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a 
realidade da EJA. Se muitas universidades, ao lado de Secretarias de 
Educação e outras instituições privadas sem fins lucrativos, já propõem 
programas de formação docente para a EJA, é preciso notar que se trata de 
um processo em via de consolidação e dependente de uma ação integrada de 
oferta desta modalidade nos sistemas. (Ibid, p. 58)  
 

 No campo pesquisado não foi difícil encontrar, depois de dezesseis anos dessa 

resolução, muitos professores de EJA e muitos formadores de professores que ainda não 

sabem e não vêem, na prática, acontecer o que está previsto nesta resolução.   

 A oferta de cursos de formação pedagógica para os profissionais que possuem 

formação, na maioria dos casos, em cursos de bacharelado ou tecnológicos e ministram 

disciplinas técnicas na educação profissional e no PROEJA, cresceu muito partir de 

2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, a demanda por professores 



para atuar em curso de educação profissional de nível.  No IF Goiano e nas outras 

instituições de educação profissional de todo o país. Esse fato pode ser compreendido, 

historicamente, pela negligência das políticas educacionais em relação à formação 

docente para os cursos de ensino profissionalizante, configurada pela dualidade do 

ensino no Brasil que conduziu o ensino técnico a uma posição subalterna no sistema 

educacional, realidade que aos poucos tem se transformado em função dos 

investimentos federais junto à educação Profissional (MOURA, 2014).  

 A formação profissional está relacionada à aquisição de conhecimentos 

fundamentais, capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento que 

constituem base indispensável para o exercício de qualquer profissão com vista a uma 

especialização posterior ou à ocupação imediata de um posto de trabalho para a 

concretização da práxis profissional. A formação humana é uma construção coletiva e 

histórica por meio das aprendizagens apropriadas pela interação que o sujeito com o 

meio em que está inserido e com as pessoas com as quais se relaciona. Portanto, nos 

‘formamos’ quando tomamos consciência do “ser e do fazer”. É a consciência da 

dimensão subjetiva, que constituem nossos valores morais (consciência ética), a 

sensibilidade aos valores estéticos (consciência estética) e a sensibilidade aos valores 

políticos (consciência social. 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. Nesse sentido, a educação inicial de professores deve ter 

como primeiro referencial, normas legais e recomendações pedagógicas da educação 

básica, uma vez que esse período de formação é definido como uma política pública. O 

objetivo da formação inicial é possibilitar aos professores, conhecimentos básicos que 

lhes propiciem o desempenho da ação docente.  

 Na pesquisa entende-se por formação inicial docente 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. Os 

dados apontam que 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.    

 Compreendemos que o fato de ser licenciado não significa que o sujeito tenha 

formação que o auxilie atuar na educação profissional ou na EJA. Afinal entendemos 



que a formação de um professor está longe de terminar na formação inicial, esta é uma 

etapa fundamental que possibilita as orientações iniciais sobre o trabalho que o 

professor irá desenvolver. Complementar a ela deve ser a formação continuada, 

entendida como processo organizado de aprendizagem contínua ao longo da vida 

profissional que fornece meios específicos, com vista a permitir o desenvolvimento 

pessoal e profissional do docente e a melhoria da qualidade do ensino. Este processo 

visa o desenvolvimento de competências profissionais, atualização dos saberes e da 

relação teoria/prática dos profissionais, de acordo com o contexto de sua atuação.  

 A Formação Continuada não é um conceito novo, mas nestes últimos anos vem 

ganhando especial relevância, tendo em vista as recentes transformações no mundo do 

trabalho e no conjunto da sociedade. Ela é hoje uma exigência da atividade profissional 

em qualquer área de atuação, inclusive quanto à docência.  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. A formação continuada 
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 de sua atividade docente 
(LIMA FILHO, 2012).   
 

 A Educação Continuada, portanto, é aquela que se realiza ao longo da vida, 

continuamente, é inerente ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a 

ideia de construção do ser, um permanente vir a ser (LIMA FILHO, 2012). Envolve a 

aquisição de conhecimentos e aptidões além das atitudes e valores, implicando no 

aumento da capacidade de discernir e agir. Enfim, é uma característica distintiva dos 

seres humanos, na capacidade de conhecer e querer saber mais, ultrapassando o plano 

puramente instintivo de sua relação com o mundo e com a natureza.  

 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).  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. 

  Como experiência na formação específica para atuar no PROEJA 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). 

Esse projeto tinha como finalidade a criação dos Cursos de Pós-graduação lato sensu 

em Proeja com a finalidade de “apoiar a promoção e a implementação de políticas 

sistemáticas de formação de docentes e gestores, de produção de conhecimento e de 

infraestrutura técnica para os campos educacionais envolvidos no [...] Proeja.” 

(BRASIL, 2011a, p. 1). 

 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. Posteriormente, no ano de 2009, o mesmo curso foi ofertado 

no campus Rio Verde atendendo professores do próprio instituto, da rede municipal e 

estadual.  Esses cursos foram formatados para proporcionar uma formação pedagógica 

para atuação no PROEJA que ofereceram subsídios teóricos e metodológicos para atuar 

nos cursos profissionalizantes de currículo integrado. 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.  

Na fala dos investigados, há demanda expressiva por cursos de formação na EJA 

por parte dos docentes que atuam na no Proeja.  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 ideias relacionadas a essa modalidade depois de 

já estarem atuando em sala de aula. Muitos deles iniciaram, primeiramente, na educação 

básica ou profissional, para depois atuar no Proeja.  

A preocupação em conhecer e atender as especificidades dos seus alunos jovens 

e adultos também é considerado um aspecto importante na construção dessa identidade 

docente: 
A formação se dá na troca de informação. Não é a formação específica para atuar no 
proeja que conta, e preciso trabalhar de forma diferenciada. O que faz diferença e a 
forma de atuação, a metodologia, a avaliação... Prof 06 E (licenciada) 
 
Procurei informações, ou seja, sobre formação para atuar no proeja – existe um 
defasagem entre teoria a prática. O professor precisa utilizar uma linguagem ao nível 
do público com que está trabalhando. A forma de abordar o conteúdo tem que ser 
adequada à cultura e linguagem do jovem adulto. Exemplo: fossa séptica, enquanto o 
aluno conhece com outros nomes. Prof02 J.A (licenciado)   

	



 

Algumas ações de formação continuada tenderão a ser implementadas para 

atender essas demandas. 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. Esse 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) 

 

  O curso está sendo ofertado pela Pró-Reitoria de Ensino do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, na modalidade presencial com 

carga horária total de 260 horas, com duração prevista de execução em 15 meses, sendo 

que poderá ser admitida uma tolerância de até três meses, no câmpus Urutaí no decorrer 

do ano de 2016. O curso oferece 51 vagas, distribuídas nos vários campus sendo Rio 

Verde e Urutaí com 5 vagas cada um, Ceres, Morrinhos e Iporá com 4 vagas cada um, 

Posse, Campos Belos e Trindade com 3 vagas  cada um, Ipameri, Cristalina, Catalão e 

Hidrolândia 2 vagas cada um, dessas 12 vagas foram reservadas aos diretores de ensino. 

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 . 

 

3.Conclusões preliminares  

 Com base na análise parcial dos dados apreendidos, podemos concluir que, em 

geral 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.  

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. Nesse campo, onde a 

pesquisa foi realizada, 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. Modificar essa realidade é possível, mas é necessário concretizar uma 

política efetiva de formação inicial e continuada do professor da EJA, tendo em vista a 



emancipação e a conscientização dos educando. Faz-se necessário, compreender a 

complexidade e as especificidades do processo de ensinar e aprender na EJA, para tanto, 

a formação continuada do professor 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.  

Quanto à formação de professores para esta modalidade no IF Goiano, 

verificamos certa preocupação da instituição, mesmo que incipiente, quando se trata de 

oferecer cursos para os professores. No entanto, ficou evidente de acordo com o 

referencial pesquisado que a carência tanto no que diz respeito à formação inicial e 

quanto à continuada em relação à formação para esta modalidade  é  um problema 

histórico, de abrangência nacional, não resolvido quando se trata da oferta da educação 

profissional e da EJA.     
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