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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa em sala de 
aula com alunos e alunos da Licenciatura Plena em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás, campus Uruaçu, em que se procurou verificar a importância e o impacto que a 

presença da Educação de Jovens e Adultos como componente curricular obrigatório na licenciatura 
promoveu na compreensão que os licenciandos sobre a referida modalidade. Os dados foram coletados 

a partir da observação participante, de registros do professor e da aplicação de um questionário com 

questões abertas com propósitos avaliativos no final da disciplina. A partir das concepções de Oscar 

Jara sobre o uso de uma concepção metodológica dialética, procurou-se sistematizas as experiências 
de formação inicial de professores efetivadas em sala de aula.  Dentre os resultados desta 

                                                             
1 Texto apresentado como relatório do Bolsa Formação do Projeto Observatório da Educação (Obeduc) da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás com financiamento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de março/2015 à setembro/2016, sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Emilia de Castro Rodrigues, coordenadora do Obeduc/Capes/FE-UFG. 
2 Mestre em educação. Especialista em Metodologia do Ensino Superior. Licenciado em Pedagogia. Bacharel em 

Teologia. Professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás, campus Uruaçu. E-mail: rodrigo123amorim@gmail.com. 
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sistematização revelaram, pode-se verificar que a oferta da EJA como componente curricular 

obrigatório na Licenciatura em Química do IFG, campus Uruaçu, foi fundamental para a mudança de 

visão e compreensão que os licenciados apresentavam sobre a modalidade, fortalecendo a necessidade 
de uma reflexão mais ampla para o campo da formação inicial de professores sobre a importância 

deste conteúdo nos cursos de licenciatura. 

 
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Formação inicial de professores. Sistematização de 

experiência. 

 

1 Introdução 

 

Este texto tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a importância e o 

impacto de se ter a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como componente curricular nas 

licenciaturas como parte do processo de formação inicial de professores a partir de minha 

experiência como docente do curso de Licenciatura Plena em Química, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Uruaçu, que oferta a disciplina de EJA em 

sua grade curricular como obrigatória para a integralização do curso. Também constitui parte 

do objetivo deste trabalho apresentar um relatório, com um recorte específico, sobre minhas 

experiências de docência no contexto do Programa de Bolsas de Formação Docente do 

Projeto Observatório da Educação (Obeduc) da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás (FE/UFG), financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), cujo período deu-se entre março/2015 à setembro/2016, enquanto 

estudante do Mestrado em Educação. 

Nesse período, já em atuação como professor do ensino básico, técnico e tecnológico 

(EBTT), no IFG, campus Uruaçu, iniciei meu processo de aperfeiçoamento em nível de 

mestrado, em 2014. No ano seguinte, tendo em vista meu objeto de pesquisa no programa de 

pós-graduação da FE/UFG, que versava sobre a formação do trabalhador no Proeja, fui 

convidado a participar como bolsista do projeto Obeduc/Capes, sendo que uma das condições 

para o recebimento da bolsa era a aplicação prática em sala de aula dos conhecimentos 

construídos no processo de formação acadêmica – em minha prática docente. Deste modo, 

posso afirmar inicialmente, que todo o processo de formação acadêmica, desde as disciplinas 

cursadas, passando pelo processo de investigação do meu objeto de pesquisa até à 

apresentação da dissertação, foram valiosos para minha prática docente, tendo sido de 
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diversas formas e por várias vezes, elemento determinante de meu amadurecimento 

intelectual e de minha postura e prática como professor de uma licenciatura. 

Obviamente, este espaço não permite que eu narre e partilhe todos os aprendizados 

das experiências decorrentes do processo de formação e qualificação profissional stricto sensu 

nas disciplinas e práticas de ensino que ministro no IFG, campus Uruaçu. Por isso, escolhi 

como recorte para esse registro o contexto de minha atuação docente na disciplina de EJA que 

ministro na Licenciatura em Química, pelos seguintes motivos: primeiro, porque esteva 

diretamente relacionado ao meu objeto de pesquisa; segundo, porque foi o lugar onde 

diretamente mais apliquei os conhecimentos e as experiências construídas no contexto do 

Obeduc; e, terceiro, porque os resultados de tal diálogo – da formação acadêmica e da prática 

docente – demonstraram a importância e o impacto desta modalidade na formação inicial de 

professores de nossa licenciatura. 

Para compreensão da importância e do impacto da EJA na formação inicial de 

professores, procurei sistematizar esta experiência a partir das orientações do educador 

popular Oscar Jara (2006), o qual enfatiza a necessidade dos processos educativos 

relacionados aos grupos populares, especificamente, à educação de jovens e adultos das 

camadas populares, serem marcados por uma sistematização de suas experiências de modo a 

compartilhar os aprendizados fomentando a construção de novas realidades com consequente 

transformação social da realidade. Baseada numa concepção metodológica dialética, a 

sistematização de experiências tem como objetivo construir novos conhecimentos a partir da 

reflexão da própria prática, de modo que se consiga ir além da mera descrição, narração das 

experiências, para alcançar sua teorização, ou seja, a compreensão das causas essenciais do 

fenômeno educativo devendo-se, também, criar meios para que estes conhecimentos sejam 

compartilhados com outros. 

Diante disso, o recorte que fizemos dessa sistematização de experiência tem como 

questionamento central a seguinte inquietação: qual a importância e os impactos da presença 

da EJA como disciplina de uma licenciatura para a formação de professores? Em particular, 

para a formação de professores de Química, do IFG, campus Uruaçu. Para responder essa 

pergunta, apresentaremos a abaixo como foi desenvolvida a disciplina no período 2016/1, os 

resultados de um questionário aberto apresentado aos alunos e alunas no final do curso que 
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procurou avaliar como a disciplina alterou ou não sua visão sobre a modalidade, e por fim, as 

aprendizagens que tivemos da sistematização dessa experiência. 

 

2 Conhecendo a trajetória da disciplina de EJA na licenciatura em Química do IFG, 

campus Uruaçu 

 

De acordo com o projeto de curso da Licenciatura Plena em Química do Instituto 

Federal de Goiás, campus Uruaçu, a disciplina de Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 

componente curricular da área pedagógica contendo 54 horas distribuídas em 72horas/aula, no 

7º período do curso. A inclusão da disciplina de EJA na grade curricular da licenciatura é 

resultado da observância da legislação e normas vigentes no campo da educação superior no 

Brasil (BRASIL, 2000). Em atendimento a estas leis o IFG incluiu em suas licenciaturas a 

EJA como componente curricular (CEFET, 2008).3 

Desta forma, no dia 31 de março de 2016 iniciamos a disciplina referente ao semestre 

2016/1 com oito alunos matriculados. Na apresentação do Plano de Ensino conhecemos a 

ementa que define a “contextualização histórica, econômica e sociocultural dos sujeitos 

sociais da EJA; trajetórias de formação e de escolarização de jovens e adultos na EJA; marcos 

legais: avanços, limites e perspectivas”, como o conjunto fundamental de conteúdos a serem 

estudados durante o semestre. A partir desses conteúdos afirmamos que a disciplina poderia 

ser dividida em três grandes eixos: o didático-pedagógico, o histórico e o político-legal. 

Para o primeiro eixo, estudamos a coletânea de cinco cadernos do Ministério da 

Educação, organizada em 2006 pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), denominada de Trabalhando com a Educação de Jovens e 

Adultos.(BRASIL, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f) Por meio de aulas expositivas e 

dialogadas, leituras de esquemas e discussão em sala de aula aprendemos sobre os sujeitos da 

EJA, suas características socioculturais e condições econômicas; aprendemos também que a 

sala de aula não é só um lugar de aprendizagem de conteúdos escolares mas um espaço de 

                                                             
3 Informo ao leitor que o projeto de curso em vigência ainda é o projeto de implantação de 2008, do então, 

Centro de Educação Tecnológica de Goiás, que se transformou, no ano seguinte, em Instituto Federal de Goiás 

por meio da lei nº 11.741, de 29 de dezembro de 2008. Entretanto, já encontra-se em construção um novo projeto 

que deverá aprovado neste ano de 2017. 
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sociabilidade que promove o resgate da autoestima e das relações sociais dos sujeitos; 

aprendemos que a prática pedagógica do professor e professora da EJA deve ser 

sistematicamente organizada por meio da observação, do registro, da avaliação e do 

planejamento; e, por fim, que os professores e professoras também aprendem com os alunos 

quando assumem a perspectiva do conhecimento e da sociedade democráticos. 

No segundo eixo, realizamos o estudo histórico da EJA através de um seminário no 

qual a turma foi dividida em três grupos distintos para estudar as campanhas de educação de 

adolescentes e adultos a partir de 1946, os movimentos sociais de cultura popular do final dos 

anos de 1950 e início de 1960 e as políticas educacionais do período da ditadura militar 

(1964-1985). Os grupos estudaram autores como Vanilda Paiva (2003), Jaqueline Ventura 

(2004), Maria Margarida Machado (1997, 2011), dentre outros. Foi um momento de 

aprofundamento significativo da disciplina com amplo envolvimento dos alunos e alunas que 

pesquisaram e organizaram efetivamente a apresentação do seminário. 

No terceiro e último eixo, estudamos as questões políticas e legais. Vimos o 

desenvolvimento da EJA a partir da LDB 9.394/96 com seus avanços e retrocessos. Entre 

estes se pode destacar o veto do financiamento da EJA pela União através do Fundef e as 

políticas de valorização do ensino fundamental sem a devida atenção para os jovens e adultos. 

Entre aqueles se pode destacar as DCN’s para a EJA por meio do Parecer CNE/CEB nº 11, de 

20 de maio de 2000, a efetivação do financiamento com a criação do Fundeb, a criação do 

Proeja, o Programa Nacional do Livro Didático para a EJA (PNLD-EJA), etc. 

Entretanto, há muitos desafios e dificuldades relacionadas à efetiva manutenção e 

ampliação do direito à educação dos sujeitos jovens e adultos que não tiveram a possibilidade 

de estudar na idade própria. Percebemos que o número de matrículas na EJA vem diminuindo 

(INEP, 2015) e que Estados e Municípios ainda falham no cumprimento da oferta de cursos de 

EJA para a população. 

E, finalmente, para concluir a disciplina trabalhamos o Documentário Paulo Freire 

contemporâneo(TV ESCOLA, 2007), seguido de uma roda de conversa mediada por várias 

perguntas sobre o vídeo e as propostas de educação de Freire. 

 

3 A visão dos alunos e alunas sobre a EJA: antes e depois da disciplina 
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No primeiro dia de aula, apresentamos o plano de ensino da disciplina de EJA para a 

turma e fizemos uma roda de conversa na qual perguntei aos alunos o que eles esperavam da 

disciplina e o que sabiam sobre esta modalidade de ensino. Os depoimentos variavam entre o 

total desconhecimento da modalidade à experiência de participação, de dois alunos, um 

homem e uma mulher, que concluíram seu ensino médio na EJA. Mesmo entre estes que 

advinham da EJA, a imagem corrente que eles faziam da modalidade era de um ensino 

aligeirado e de baixa qualidade com o objetivo de certificação para melhor inserção dos 

sujeitos no mercado de trabalho. 

Depois de transcorrido o trajeto da disciplina, no último dia de aula, aplicamos um 

questionário aberto com quatro perguntas (quadro 1) para identificarmos a importância e o 

impacto que a disciplina teve na formação inicial destes futuros professores de química. 

 

Quadro 1 – Questionário aberto para avaliação da disciplina de EJA 

Pergunta nº 01 

Quando você chegou na disciplina, no primeiro dia de aula, o que 

você sabia sobre a EJA? Quais eram suas expectativas em relação à 

disciplina? 

Pergunta nº 02 

Agora, depois de 72h/a de curso, o que você pode afirmar sobre a 

esta disciplina? Qual(is) o(s) significado(s) que a EJA tem pra 

você? 

Pergunta nº 03 
Qual a importância desta disciplina para sua formação inicial como 

docente? 

Pergunta nº 04 Que melhorias você pode propor para esta disciplina? 

Fonte: (próprio autor) 

 

Em relação à pergunta nº 01, os alunos e alunas4 responderam: “Minha perspectiva 

era de aumentar meu conhecimento com relação à EJA.” – (Aluna DACR); “Que fosse uma 

disciplina que exigia muita leitura e que não fazia muita diferença para mim enquanto 

professor.” – (Aluno EBS); “A expectativa que eu tinha era de mais uma disciplina da área da 

educação, com muitas leituras e conceitos sobre EJA.” – (Aluna GK); “Sabia bem pouco, 

                                                             
4 Para manter o sigilo da identidade os alunos e alunas foram identificados apenas com as iniciais de seus nomes 

e sobrenomes. 
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apenas que era uma modalidade de ensino que precisava de olhar especial. Esperava aprender 

sobre a postura do professor e como o mesmo deveria lidar com essas turmas […]” – (Aluna 

IHAC); “Quando comecei a disciplina, eu acreditava que a EJA era um faz de conta, onde as 

aulas eram ministradas por professores novatos ou já cansados da prática pedagógica.” – 

(Aluna MTS); “A imagem que eu tinha da EJA era a de ‘supletivo’, onde objetivava ensinar 

ligeiramente para o cidadão ingressar no mercado de trabalho. […] Tinha a imagem que na 

EJA qualquer coisa que fizesse estava bom, sem necessidade de bons planejamentos. […] 

minha visão era preconceituosa.” – (Aluna PCNG); “Que a EJA é uma educação voltada para 

as pessoas que não puderam concluir os estudos no tempo certo e seu idealizador era Paulo 

Freire. […] eu pensei que iríamos ler pelo menos uns 6 livros do Paulo Freire, acho que iria 

ser chata.” – (Aluna VJS); “Possuía conhecimento prático como aluno oriundo da EJA, 

conhecia como os professores administram suas aulas no contexto da educação de jovens e 

adultos, onde […] o modelo tradicional de educação […] era o único presente.” – (Aluno 

WAP). 

No geral, os depoimentos revelam o desconhecimento que os alunos e alunas da 

licenciatura apresentavam sobre a modalidade, sua história, importância político-social, 

objetivos pedagógicos e educacionais, bem como o direito à educação expresso na legislação. 

Mesmo entre os ex-alunos da EJA, como a aluna VJS, a expectativa a respeito da disciplina 

era de que seria “chata”. 

Este desconhecimento pode estar relacionado à posição que a EJA apresenta no 

sistema de ensino brasileiro mais amplo. Apesar da grande demanda social por escolarização 

básica da população brasileira – cerca de 70 milhões acima de 15 anos tem quatro anos ou 

menos de escolarização (MACHADO, 2011) – a oferta e atendimento destes sujeitos ainda é 

pequena. Dados do censo escolar de 2015 revelam uma triste tendência de queda nas 

matrículas da EJA (tabela 1), com exceção das matrículas de formação integrada na educação 

profissional, quem vem apresentando curva ascendente de crescimento com a criação do 

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

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) (BRASIL, 2006). 

Esta realidade diminuta da EJA no cenário educacional brasileiro pode ser observada 

na sala de aula do curso de licenciatura. Para alguns, estudar a EJA seria apenas mais uma 
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dentre outras disciplinas pedagógicas classificadas como cansativas e chatas; para outros, uma 

leve curiosidade sobre o que a disciplina lhes proporcionaria em termos de conhecimentos 

acadêmicos. E ainda outros a classificaram como “um faz de contas”. Minha expectativa era 

que, depois das 72 horas/aula de curso, algo mudasse na forma como esses estudantes de uma 

licenciatura viam a modalidade. E, o que detectamos a partir da pergunta nº 02, foi que, de 

fato ocorreu uma modificação no modo como entendiam e viam a EJA. 

Para alguns, “Significa maior desempenho e desdobramento de minha parte como 

educadora e compromisso com a minha função que é despertar o conhecimento.” – (Aluna 

DACR); “Eu vejo a EJA como uma disciplina muito importante nos cursos de licenciatura, 

mas é só o primeiro passo para quem deseja trabalhar com a turma de EJA.” – (AlunoEBS); 

“Uma disciplina muito interessante. Todas as licenciaturas realmente precisam dessa 

disciplina; nos faz refletir sobre nossas práticas e visão como futuros docentes.” – 

(AlunaIHAC). Os depoimentos valorizam a presença da disciplina na licenciatura. Se 

compararmos as respostas das perguntas nº 01 e 02, fica evidente que o processo de formação 

inicial oferecido na disciplina influenciou a visão dos alunos. Eles se mostraram mais 

sensíveis com a modalidade passando a afirmar sua importância para o processo de formação 

de professores. Na fala da aluna GK, ela afirma inclusive, que seria “um transtorno” dar aulas 

para a EJA sem esse tipo de formação. 

 

Tabela 1 – Número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos, Brasil (2007-2015) 
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Fonte: (INEP, 2015, p. 16) 

 

O Parecer nº 11/2000, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, é enfático em defender a necessidade da 

formação de professores para a EJA: “As licenciaturase outras habilitações ligadas aos 

profissionais do ensino não podem deixar de considerar, emseus cursos, a realidade da EJA.” 

(BRASIL, 2000, p. 58) Apesar desta ênfase, o Parecer nº 09, de 8 de maio de 2001, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, ratifica a importância desses estudos, mas seu teor de flexibilidade não impõe uma 

obrigatoriedade à oferta de uma disciplina específica, deixando à cargo das instituições de 

formação de professores a opção de ofertar ou não tais conhecimentos como um componente 

curricular em seus cursos. 

Esta importância da EJA para a formação de professores fica evidente no tópico em 

que o Parecer nº 09/2001 apresenta as questões a serem enfrentadas pelos cursos de formação, 

o qual afirma: 

 

No Brasil, um curso de formação de professores não pode deixar de lado a questão 

da educação de jovens e adultos, que ainda é uma necessidade social expressiva.  
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Inúmeras experiências apontam a necessidade de pensar a especificidade desses 

alunos e de superar a prática de trabalhar com eles da mesma forma que se trabalha 

com os alunos do ensino fundamental ou médio regular. Apesar de se tratar das 

mesmas etapas de escolaridade (ensino fundamental e médio), os jovens e adultos, 

por estarem em outros estágios de vida, têm experiências, expectativas, condições 

sociais e psicológicas que os distanciam do mundo infantil e adolescente, o que faz 

com que os professores que se dedicam a esse trabalho devam ser capazes de 

desenvolver metodologias apropriadas, conferindo significado aos currículos e às 

práticas de ensino.  A construção de situações didáticas eficazes e significativas 

requer compreensão desse universo, das causas e dos contextos sociais e 

institucionais que configuram a situação de aprendizagem dos seus alunos. 
(BRASIL, 2001, p. 26) 

 

Apesar desta consistente afirmação, o referido documento não normatiza a questão. 

O resultado prático desta flexibilidade tem sido a indiferença de inúmeros cursos de formação 

de professores, como revela o estudo de Ventura e Bomfim (2015), o qual demonstra que 

muitos cursos de formação inicial ainda não ofertam a EJA como um componente curricular 

específico, tendo outros apenas uma oferta optativa. 

Quanto à pergunta nº 03, os depoimentos revelaram uma nova perspectiva em relação à EJA. 

Para alguns os estudos dos conteúdos propostos possibilitam uma reflexão mais ampla sobre a 

educação e suas relações com as questões de classe: “Nos faz refletir e entender como 

realmente se dá a educação entre aqueles que já foram ou são desfavorecidos pela sociedade. 

Nos colocando a par da nossa obrigação a frente dessa realidade.” – (Aluna DACR). Outros 

relatos demonstraram que a questão metodológica na EJA deve ser tratada de acordo com a 

especificidade de seus sujeitos: “Enquanto professor essa disciplina orienta bastante como 

trabalhar dentro de uma turma, quais os pontos principais a se observar dentro da sala de aula 

e mostra o quanto é importante o diálogo.” – (Aluno EBS); “Nós enquanto professores 

precisamos aprender a lidar com todo tipo de aluno, aprender suas diferenças, especificidades, 

e essa disciplina proporciona isso referente aos sujeitos da EJA.” – (Aluna GK); “Torna-se 

importante para o conhecimento do público comum que frequenta esses cursos, levando-nos a 

pensar em uma prática reflexiva que considere os conhecimentos próprios dos alunos desta 

modalidade.” – (Aluna MTS); “A disciplina sem dúvidas é extremamente importante, pois se 

trata de uma modalidade de ensino que carece de enfrentamento diferente, um modelo novo 

crítico e participativo.” – (Aluno WAP). Também, observamos que o contato com estas 

discussões provocou uma reflexão mais profunda sobre quem são os sujeitos da EJA e os seus 
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direitos, possibilitando o enfrentando dos preconceitos e das visões distorcidas presentes nos 

licenciandos e licenciandas. O depoimento de duas alunas evidenciam bem este 

enfrentamento que vivenciaram no decorrer da disciplina: 

 

Essa disciplina me fez ver a EJA de outra forma, mostrando que as pessoas dessa 

modalidade possuem muita capacidade de aprender, e que de fato já trazem um 

conhecimento próprio que deve ser levado em consideração; as informações obtidas 

nessa disciplina mudaram minha visão sobre essa modalidade e creio que esses 

conhecimentos podem ser levados a todas as modalidades de ensino. (Aluna IHAC) 

 

A disciplina permite que o aluno perda a sua visão preconceituosa de EJA, que 

entenda todo processo que a envolve, saiba da importância que tem para a vida das 

pessoas e queira contribuir com este processo, auxiliando nessa nova oportunidade 

aos jovens e adultos. (Aluna PCNG) 

 

Isso implica afirmarmos que a formação inicial do professor é o espaço adequado 

para que aconteça uma reflexão séria e profunda sobre a EJA. Como espaço de educação 

formal, que pressupõe a organização, a intencionalidade e a sistematização do conhecimento, 

as licenciaturas que ofertam um componente curricular sobre a EJA, ainda que ele não se 

esgote em si mesmo como único espaço para reflexão dessa temática, é local privilegiado para 

que isso aconteça. Por sua vez, a ausência dessa temática nas licenciaturas, ainda que 

permitida por lei, deixa um vácuo de questionamentos sobre o porquê desse silenciamento, 

uma vez que a realidade de não ou baixa escolarização é ainda uma marca indelével da 

realidade brasileira. 

Quanto à pergunta nº 04, procuramos ouvir os alunos em suas sugestões para que 

pudéssemos efetuar melhorias nas próximas edições da disciplina. Foi interessante observar 

que todos eles elogiaram o trabalho da disciplina e concordaram de que seria importante ter 

um contato direto com os alunos e alunas da EJA, visto que o IFG, campus Uruaçu, oferece 

um curso técnico integrado na modalidade. Avalio este desejo de aproximação como um dos 

resultados mais importantes da disciplina, pois tal interesse revela não só a curiosidade mas 

também a necessidade do encontro no qual e somente por qual é possível acontecer o diálogo 

entre os seres humanos (FREIRE, 1987). 
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4 Considerações finais – buscando teorizar o aprendizado 

 

De acordo com Oscar Jara (2006), o processo de sistematização precisa ir além da 

mera descrição ou narração dos fatos e alcançar uma reflexão sobre a prática capaz de teorizar 

as experiências vividas em educação popular. Freire (1987), por sua vez, enfatiza a 

necessidade de reflexão sobre prática por meio de uma dialética de AÇÃO – REFLEXÃO – 

AÇÃO para que a prática pedagógica se efetive como libertadora e desveladora da realidade 

de opressão que está presente na sociedade e que se manifesta também no interior da escola. 

Portanto, essa tentativa de teorizar a própria prática constitui um desafio para o 

trabalho do professor das licenciaturas, não só os professores das áreas pedagógicas – o 

pedagogo – mas também os professores das áreas específicas – os especialistas das áreas 

específicas do conhecimento. Com isso quero dizer que, ser professor de uma licenciatura 

significa ir além da mera reprodução de conhecimentos – específicos ou pedagógicos – e 

estabelecer uma relação direta do que se ensina com a docência. Nossos alunos aprendem não 

apenas os conteúdos que lhes ensinamos em sala de aula, aprendem também os nossos 

valores, como nos comportamos e nos relacionamos com eles, os métodos de aula que 

privilegiamos, a forma como lhes avaliamos. Eles tendem a repetir tudo isso em sua prática 

pedagógica, pois trata-se do modelo que aprendem por observação direta. Se não observarem 

em nós a prática da reflexão de nossa prática dificilmente desenvolverão sua docência numa 

perspectiva crítica e libertadora. 

Um segundo aspecto que julgo importante destacar nesta sistematização de 

experiência é sobre a importância do processo de formação continuada para o professor 

formador de professores. O processo de qualificação profissional em nível de mestrado foi de 

suma importância para meu amadurecimento intelectual, acadêmico e profissional. Sentia que 

meu trabalho em sala de aula se tornava cada vez mais efetivo e seguro à medida que 

aprofundava em pesquisas e conhecimentos no programa de pós-graduação. Essa 

verticalização num determinado objeto de pesquisa que se relaciona diretamente com os 

conteúdos de uma dada disciplina que se oferta na licenciatura possibilita o enriquecimento 

dos docentes e dos licenciandos. 
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Um terceiro aspecto é a evidência de que a presença de conteúdos relacionados à 

educação das pessoas jovens e adultos é fundamental para a formação inicial de professores. A 

realidade brasileira foi historicamente marcada pela exclusão de grande parte de sua 

população do direito à educação. Atualmente, mesmo vivenciando a universalização da oferta 

da educação básica, pelo menos, em seu nível fundamental, as consequências da ausência 

dessa efetivação em décadas anteriores ainda permanecem entre nós, com o efetivo 

contingente de milhões de brasileiros analfabetos e com baixa escolaridade. Essas 

considerações da realidade educacional e social da sociedade brasileira não podem ser 

ignoradas pelas licenciaturas. Como se pode observar acima, a EJA como componente 

curricular obrigatório no curso de Licenciatura Plena em Química do IFG, campus Uruaçu, 

tem sido fundamental para a formação dos futuros professores, tornando-os sensíveis a uma 

realidade que ignoravam antes de cursar a disciplina. A disciplina com 54 horas por semestre 

tem se constituído espaço privilegiado para esta reflexão demonstrando que não basta a 

menção sobre a EJA em momentos esparsos da licenciatura como um seminário ou semana 

pedagógica. Até aqui, no caso em particular da licenciatura em questão, a EJA com disciplina 

obrigatória do conjunto de componentes do denominado núcleo pedagógico, tem sido o 

melhor caminho para a democratização e construção do conhecimento. 

Diante desse cenário, podemos afirmar que a presença da disciplina de EJA na 

licenciatura é um avanço para a graduação que possibilita aos seus acadêmicos um espaço de 

estudo para conhecimento e discussões da temática de modo a viabilizar na formação inicial 

de docentes uma preparação incipiente para atuar em turmas de EJA. Estamos cientes de que 

a disciplina, sozinha, não dará conta de oferecer todos os subsídios necessários para esta 

formação inicial, porém acreditamos que ela oferece conhecimentos fundamentais para que o 

futuro docente realize seu trabalho numa perspectiva humana, cidadã e de qualidade social e 

acadêmica. 
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