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O NOVO PROFESSOR DA EJA1 
 

Por Solange Petrosino2 
 
A formação é e sempre será um atributo valorizado na carreira de um 
professor da EJA, desde que seja um processo contínuo e aliado a 
competências específicas, que somente a prática é capaz de 
proporcionar. 

 
 
Atualmente, não se concebem melhorias educacionais 

sem antes considerar como tema central a atuação do 

docente que, por sua vez, nos remete à sua formação 

inicial e permanente. Na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) não é diferente; entretanto, neste 

segmento, em resposta aos desafios apresentados, 

esse fator assume algumas particularidades, nem 

sempre contempladas na formação dos professores. 

Mas, sendo assim, qual é a formação necessária para 

um professor atuar na EJA? 

É consenso na educação que a formação do docente é 

um fator determinante para a qualidade do ensino, no 

entanto, a crença de que um professor se constitui no 

curso de graduação não existe mais. 

 

FORMAÇÃO E ATENÇÃO À EJA 
 
Os cursos de graduação para formação de 

professores, seja em pedagogia, licenciaturas em geral 

ou mesmo pós-graduação, têm sofrido pesadas críticas 

quanto à validade de seus currículos para uma atuação 

eficaz e eficiente a favor da aprendizagem. 

Quando o assunto é EJA, a formação de professores 

não tem recebido a atenção necessária. Segundo 

dados de uma pesquisa da Fundação Victor Civita 

(FVC), realizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC), 

em 2013, esta etapa é abordada em apenas 1,5% do 

currículo. 

Independentemente dos cursos de formação inicial que 

precisam ser revistos, a formação continuada, em 

serviço, se faz condição necessária para a prática 

docente, já que a educação é um processo em 

constante transformação. Como define Pedro Demo na 
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obra questões para a tele-educação, “o professor deve 

ser a imagem viva do aprender a aprender”. 

Então, como nasce um professor da EJA? Precisamos 

considerar alguns elementos, descritos a seguir, que 

fundamentam a prática docente e devem ser alvo de 

formação e exercício. 

É preciso investir na formação do professor da EJA e 

na sua valorização, possibilitando condições para 

qualificar seu trabalho e, consequentemente, 

resultados positivos no desempenho dos alunos. 

Como não há docência sem discência, citando o 

mestre Paulo Freire em Pedagogia da autonomia, em 

particular no caso da EJA, é preciso conhecer os 

alunos, suas realidades, compreender como eles 

aprendem e considerar as causas de evasão ou da não 

entrada no sistema regular de escolarização. 

Para isso, é preciso ter claro o que diferencia a 

educação de crianças e a educação de jovens e 

adultos, assim como o papel do educador junto a esses 

grupos. Portanto, os princípios andragógicos precisam 

ser conhecidos, pois é preciso pensar quais são os 

sujeitos dessa etapa. 

A simples inserção desses alunos no sistema e a 

possibilidade de uma alfabetização básica não garan-

tem bom desempenho, nem permitem melhorar sua 

qualidade de vida, seja no âmbito pessoal, social ou 

profissional. Considerar a diversidade e todas as suas 

nuances é o primeiro passo para estruturar uma 

proposta mais efetiva para esse segmento e, nessa 

perspectiva, o ofício docente comporta em si um 

escopo de responsabilidades pouco discutidas. 

Frente às demandas apresentadas pela EJA, o material 

didático destinado a esse grupo precisa ser 

compreendido como um elemento importante de 

estruturação, mas não um fim em si mesmo. Precisa 

ser flexível o sufi ciente para as devidas adequações 

aos diferentes contextos, pois se trata de um material 

de apoio ao professor e um recurso facilitador do 

processo. 

Discutiremos na sequência, mais detalhadamente, 

alguns desses aspectos, considerando os estudos de 

Ann Lieberman, quando diz que o trabalho de formação 
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deve estar perto da realidade escolar e dos problemas 

que vivem os professores, e de António Nóvoa, que 

ressalta o professor como elemento insubstituível, não 

somente no fomento das aprendizagens, mas também 

na construção de processos de inclusão que 

respondam aos desafios da diversidade, presentes na 

coleção Metas educativas 2021 – A educação que 

queremos para a geração dos bicentenários, publicado 

pela Fundação Santillana, em parceria com a OEI. 

 
DIVERSIDADE: DESAFIO E RIQUEZA DA EJA 
 
A diversidade é o que constitui o desafio e a beleza da 

EJA. Diversidade de público, não só de alunos, mas 

também de professores, de formações e de contextos. 

Nesse caso, o saber docente deve englobar saberes 

cognitivos, competências e habilidades relacionadas, 

entre outras, a capacidade criativa, a flexibilidade para 

responder à diversidade que esse grupo apresenta, 

além da capacidade de mediar conflitos sociais e de 

diferentes origens. 

Ao nos referir à educação, especialmente de adultos, 

pensamos em uma formação holística e com acesso 

democrático, abarcando todos os aspectos que 

compõem o sujeito.  

O currículo da EJA deve estar alinhado à heteroge-

neidade que esse grupo apresenta, considerando as 

diferentes etnias, faixas etárias, localizações geográ-

ficas e origens, seja um aluno do campo ou urbano, 

detento, migrante ou participante de outras culturas. A 

consideração dessa diversidade tem uma importância 

imensa na construção de uma sociedade igualitária e 

justa, já que encontramos lacunas de aprendizagem 

geradas pelos diferentes percursos escolares. 

Apesar da diversidade, todos esses alunos têm um 

ponto em comum: eles foram excluídos de um sistema 

educacional regular. Para trabalhar com jovens e 

adultos, o professor tem que reconstruir a represen-

tação de educação, pois se eles não acompanharam 

esse processo, não há como reforçar o modelo; caso 

contrário, estaria reforçando o fracasso. 

Esses alunos foram excluídos por diferentes razões, 

como necessidade de trabalhar, poucos recursos 

financeiros da família, distância geográfica da oferta de 

educação formal, condições inadequadas de 

infraestrutura e didática, entre outras. Por isso, a 

proposta da EJA precisa proporcionar uma experiência 

que possibilite o crescimento da autoestima dos alunos 

e que os faça acreditar em sua capacidade de 

aprender, pois propiciar a retomada dos estudos a essa 

população excluída é uma questão humanitária e de 

justiça social. 

 
PRINCÍPIOS ANDRAGÓGICOS 

 
A andragogia, termo cunhado em 1968 por Malcolm 

Knowles, trouxe a sistematização do conceito de que a 

formação de crianças e a de jovens e adultos possui 

uma série de diferenças em termos neurológicos e de 

desenvolvimento psicológico. Knowles diferencia a 

pedagogia da andragogia e estabelece vários 

elementos que contrapõem um ao outro. Quando ele 

retoma os estudos, nos anos 1980, começa a 

aproximar os dois conceitos. Sonia Ribeiro, professora 

e doutora da Universidade de Coimbra, afirma que a 

aproximação da pedagogia com a andragogia acontece 

quando surgem os princípios socioconstrutivistas de 

Piaget e Vygotsky. 

Vários são os princípios da andragogia, entre eles, a 

aplicabilidade de contextos educativos diversificados. 

Quando nos referimos ao adulto, sabemos que cada 

um já construiu a sua história e, portanto, essa 

diversidade se apresenta com mais intensidade. 

Atualmente, sabemos que cada criança também 

apresenta um perfil diferente, por isso não falamos 

mais de uma educação homogeneizada; entretanto, a 

curva entre as crianças da mesma faixa etária é muito 

menor do que uma sala de aula com adultos de 

diferentes idades. O princípio da andragogia baseia-se 

em uma aplicabilidade em diversos contextos e uma 

flexibilidade de atuação. 

Em um processo andragógico, o diálogo entre o 

educador e o educando acontece não só durante o 

processo de ensino-aprendizagem, mas também na 

construção e no planejamento desse processo. A 

andragogia costuma utilizar o termo facilitador para o 

educador e “aprendente” para o educando; os próprios 
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nomes já sinalizam que professor e aluno são 

corresponsáveis pela aprendizagem. Esse educador 

passa a ser o orientador e facilitador, trazendo o 

“aprendente” para esse processo de maneira ativa e 

promovendo sua autonomia, de modo que ele possa 

reproduzir esse caminho sozinho, permanentemente. 

Um processo andragógico considera o espaço para 

aprendizagem como um fator relevante, pois é 

importante que haja um clima favorável. Não estamos 

falando, apenas, de recursos físicos, mas de uma série 

de recursos de estabilidade e de apoio, que facilitem o 

dia a dia, assim como um material didático de 

qualidade para apoiar o trabalho. 

Outro fator relevante é a experiência que esse adulto já 

possui, pois ela tem que ser a base da aprendizagem, 

já que não dá para construir ou planejar algo para EJA 

que não considere os saberes previamente adquiridos. 

Os alunos querem saber: por que estão aprendendo? 

O que estão aprendendo? Que sentido tem esse 

aprendizado? Eles aprendem melhor discutindo e 

fazendo do que lendo, vendo e ouvindo. Na andragogia 

é importante legitimar os saberes do aluno, porque ao 

ser excluído do sistema educacional, normalmente, ele 

já apresenta uma baixa autoestima com relação aos 

seus saberes. 

Se quisermos dar igualdade de oportunidade para que 

ele possa competir, é necessário valorizar esse 

conhecimento, pois isso fará com que ele melhore sua 

autoestima e se engaje no processo de aprendizagem. 

Seguindo os eixos dos PCNs, no que diz respeito à 

identidade, reafirmamos que é importante reforçá-la e 

valorizá-la, considerando o mundo do trabalho, das 

oportunidades que eles possuem e a preparação 

contínua para a cidadania. 

 
ELEMENTOS DE UMA PROPOSTA PARA EJA 
 
A atuação docente na EJA tem que oferecer condições 

adequadas e objetivas de execução, entre elas 

materiais apropriados que sirvam como base para o 

trabalho docente, suporte para o planejamento e 

facilitador do acompanhamento por parte dos gestores 

da escola. 

Uma proposta para esse segmento deve estar baseada 

nos princípios andragógicos e nas concepções que 

fundamentam uma aprendizagem mais efetiva, tais 

como: aprendizagem significativa, desenvolvimento do 

domínio da linguagem, autoavaliação, desenvolvimento 

de competências e habilidades e tipologia dos objetivos 

educacionais. 

A nicaraguense Nydia Verónica Gurdián, pesquisadora 

desta área, diz que para ser coerente com uma visão 

ampla da educação de adultos, o seu objetivo deve 

estar centrado em oferecer respostas mediante a 

criação de oportunidades de aprendizagem múltiplas e 

variadas, em valorizar os saberes e a cultura dos 

jovens e adultos, bem como no conjunto de 

aprendizagens que vão além das áreas do 

conhecimento, relacionadas com o desenvolvimento de 

atitudes que incluem processos formativos diversos 

vinculados à participação cidadã, à geração de 

emprego, trabalho, capital e às necessidades 

específicas dos grupos a serem atendidos. 

Para trabalhar dentro de uma perspectiva de 

aprendizagem significativa, a etapa inicial é o levanta-

mento dos conhecimentos prévios dos alunos, e, a par-

tir disso, desenvolver temas relevantes e pertinentes 

para essa aprendizagem. David Ausubel, no livro 

Aquisição e retenção do conhecimento, relata como é 

feita a ancoragem do conhecimento e como o aluno dá 

significado e sentido para a aprendizagem quando seu 

conhecimento é considerado. 

 
O PLANEJAMENTO DIDÁTICO NA EJA 
 
Outro conceito bastante importante é a questão da 

linguagem, um instrumento fundamental que possibilita 

recursos de interação social. A Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul consolidou um estudo sobre 

esse tema no livro Ler e escrever: um compromisso de 

todas as áreas, que mostra como a linguagem 

perpassa diferentes componentes curriculares e como 

ela tem que ser realmente um compromisso de todos 

os professores; portanto, o domínio da linguagem tem 

que ser desenvolvido nesta proposta, envolvendo 

escrita, leitura, oralidade e vocabulário. Ao ampliar o 

vocabulário desse aluno, o professor amplia as 
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possibilidades do mesmo se comunicar com mais 

propriedade e pertinência. 

É necessário que, em condições adequadas de ensino 

e aprendizagem, a análise do texto apareça, tanto oral 

quanto escrita, considerando trabalhar diferentes 

gêneros que podem ou não fazer parte do cotidiano do 

aluno. A ideia é possibilitar que diversos outros 

gêneros façam parte desse contexto, inseridos em 

diferentes suportes, como vídeo, jornal, revista, 

computador, propaganda, bula de remédio e até 

mesmo uma entrevista de emprego. 

A Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco), por meio do relatório 

Delors, apresenta quatro pilares da educação: 

Aprender a aprender, Aprender a ser, Aprender a fazer 

e Aprender a conviver. 

Quanto ao planejamento, é importante considerar nos 

objetivos as diferentes tipologias: conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Como propõe 

o professor Antoni Zabala, em seu livro A prática 

educativa, esses objetivos aumentam a eficiência do 

planejamento e da avaliação da aprendizagem, 

promovendo a clareza do trabalho a ser desenvolvido e 

quais pontos necessitam de intervenção por parte do 

professor. Zabala define os três objetivos como 

importantíssimos, pois são conhecimentos acumulados 

da humanidade; portanto, têm que fazer parte de um 

processo de educação.  

E por que é importante saber distinguir os três? Porque 

a partir do momento que você traça os objetivos por 

tipologia, você também traça estratégias e avaliações 

compatíveis para atingir os objetivos citados. Na 

escola, é muito comum o professor dizer: “temos que 

trabalhar para que o aluno tenha uma postura e atitude 

sustentáveis. Mas como é possível atingir esse objetivo 

se você não planeja estratégias e não avalia o 

resultado?”. 

O desenvolvimento de competências e habilidades 

promove a autonomia do aluno e possibilita que ele dê 

continuidade aos estudos. Uma proposta para EJA tem 

que considerar que ele será um cidadão ativo, que 

conheça e exerça seus direitos e deveres, tenha 

autonomia nos estudos e uma aprendizagem ao longo 

da vida, não necessariamente no sistema escolar. 

E, finalmente, uma proposta tem que ter clareza sobre 

a finalidade da avaliação, entendendo-a como 

contínua, formativa e inclusiva. A avaliação tem que 

contemplar uma proposta de flexibilidade e diversidade, 

de modo que o professor possa utilizá-la em diferentes 

contextos e adequá-la ao planejamento, sempre ao 

ritmo da turma e com o perfil do público. A auto-

avaliação tem de estar presente para que o aluno seja 

regulador de seu processo e ganhe autonomia de 

estudo. 

Portanto, uma proposta bem estruturada pode auxiliar 

o professor a se constituir; apesar de ser um processo 

complexo e pessoal, muitas vezes, contar com apoio 

de materiais didáticos e guias permite alavancar essa 

empreitada. 

Finalizo citando, novamente, Paulo Freire: “ensinar 

exige alegria e esperança”. A esperança de que o 

professor e os alunos juntos podem aprender e 

ensinar, inquietar-nos, produzir e, juntos, igualmente 

resistir aos obstáculos à nossa alegria. Os professores 

da EJA, engajados por definição, já trazem na sua 

essência esse saber, e isso é muito bom, pois já temos 

parte do caminho andado. 
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