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RESUMO 

 

 

O presente estudo, teve como objetivo geral, analisar as principais características reveladas 

pela produção acadêmica do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, campus de Porto Velho, sobre a formação de professores 

para a Educação de Jovens e Adultos. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, 

também denominada “de estado da arte” ou “estado do conhecimento”. O foco do estudo 

iniciou a partir do levantamento das monografias, defendidas e aprovadas pelo Departamento 

de Ciências da Educação da Unir, no período de 2010 a 2017. Dentre as principais 

características analisadas, destacam-se os títulos, os resumos, o referencial teórico, o 

problema de pesquisa dessas monografias e o ementário, além de evidenciar no decorrer deste 

estudo, a presença da disciplina de Educação de Jovens e Adultos no Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia (PPC), na Unir. Foram identificadas 204 (duzentos e quatro) 

monografias, sendo que 28 (vinte e oito) abordam a temática da Educação de Jovens e 

Adultos. Apenas 1 (uma) trata diretamente da formação de professores para a educação de 

jovens e adultos, e 2 (duas) abordam a formação continuada de professores para a educação 

de jovens e adultos. O estudo permite contribuir para o conhecimento da comunidade 

acadêmica sobre a necessidade de haver mais estudos referente a formação de professores 

para a Educação de Jovens e Adultos, diante da carência da produção acadêmica no curso de 

Pedagogia, contribuindo assim, em despertar reflexões e interesse de outros estudiosos pela 

temática em questão. 

  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Formação de Professor. Monografias. 

Projeto Pedagógico de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

  

The objective of this study was to analyze the main characteristics revealed by the academic 

production of the Undergraduate Course in Pedagogy, Licenciatura, from the Federal 

University of Rondônia Foundation, Porto Velho campus, on the training of teachers for 

Youth and Adult Education. It is a research of a bibliographic nature, also called "state of the 

art" or "state of knowledge". The focus of the study began from the survey of the 

monographs, defended and approved by the Unir Education Department, from 2010 to 2017. 

Among the main characteristics analyzed are the titles, abstracts, theoretical reference, the 

problem of research of these monographs and the ementary, besides evidencing in the course 

of this study, the presence of the discipline of Youth and Adult Education in the Pedagogical 

Project of the Course of Pedagogy (PPC), Unir. A total of 204 (two hundred and four) 

monographs were identified, of which 28 (twenty-eight) address the theme of Youth and 

Adult Education. Only 1 (one) deals directly with teacher training for youth and adult 

education, and 2 (two) deal with continuing teacher education for youth and adult education. 

The study allows contributing to the knowledge of the academic community about the need to 

have more studies regarding the training of teachers for the Education of Young and Adults, 

given the lack of academic production in the course of Pedagogy, thus contributing to arouse 

reflections and interest of other scholars for the subject in question. 

 

 

Keywords: Youth and Adult Education. Teacher Training. Monographs. Pedagogical Course 

Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil é marcada pela exclusão, veio 

firmar-se no sistema educacional recentemente, com lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, tornando-se uma política de Estado. 

A Educação de Jovens e Adultos deve ser ofertada na educação básica e destinada para 

aqueles que não frequentaram a escola na idade certa. É preciso considerar as necessidades e 

as especificidades da EJA, de uma prática pedagógica diferenciada para um público também 

diferenciado, que na sua maioria são trabalhadores, portanto, com experiências, vivências e 

leituras de mundo adquiridas ao longo de suas vidas. 

No cenário educacional mais amplo, a formação de professores é uma temática com 

forte presença nas pesquisas, em diferentes áreas, no entanto, quando o recorte é para a 

formação de professores para a EJA, as pesquisas ainda são pouco exploradas, na Unir, 

Campus José Ribeiro Filho - Pedagogia. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo 

geral analisar as principais características reveladas pela produção acadêmica do Curso de 

Pedagogia da Unir, campus José Ribeiro Filho - Porto Velho, sobre a formação de professores 

para a Educação de Jovens e Adultos, evidenciando a quantidade desta produção no período 

de 2010 a 2017. 

Pretende-se neste estudo responder à seguinte questão de pesquisa: Qual a produção 

acadêmica do curso de pedagogia da Unir sobre a EJA? Diante da carência de estudos nesta 

área, a mesma tem a finalidade de demonstrar para a comunidade acadêmica, a necessidade de 

haver mais pesquisas voltadas para esta modalidade de ensino, podendo assim, despertar 

reflexões e interesses em estudos voltados para a formação de professores da EJA, na 

Instituição ora citada. Como embasamento teórico, recorreu-se a autores como Marques 

(2000); Paiva (1987); Freire (1979; 1987; 2001); Gadotti (2008); Beisiegel (1982); Gil (2002; 

1994); Freitag (2005); Haddad, Di Pierro (2000). 

O interesse pelo tema de pesquisa, surgiu a partir das experiências na observação e 

regência na disciplina de Estágio Supervisionado para a EJA, ofertada no 6º período do curso 

de pedagogia. Surgiram questionamentos e curiosidades ao observar a sala de aula com 

sujeitos de diferentes idades e níveis de aprendizagens distintos. 

Portanto, levando em consideração que no decorrer do curso, apenas 2 disciplinas 

contemplam a EJA, com isso veio a indagação: Qual a importância da formação continuada 

para lidar com esse público de jovens e adultos? Sendo o curso de pedagogia em sua maioria 
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voltado para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, com isso a 

formação desses professores para atuar na EJA fica a desejar. 

Dessa forma, é certo que a formação inicial na graduação influência diretamente no 

perfil do professor que vai para a sala de aula da EJA. A influência dos aprendizados 

elaborados na universidade, no exercício da prática docente, desperta interesse em saber se 

eles são eficazes no momento em que o professor precisa atuar nessa área. Diante disso, a 

formação dos professores que atuam com esses alunos, deve contribuir para que os mesmos 

possam desenvolver a capacidade de selecionar conteúdos, utilizar procedimentos e criar 

alternativas, que possibilitem uma atuação voltada de forma mais adequada ao aluno 

trabalhador, que é o sujeito, na maioria dos casos, na sala de aula de EJA. 

O currículo da formação em Pedagogia na Unir, oferece disciplinas pré-estabelecidas 

que, em decorrência da carga horária destinada a elas, não possibilitam ao professor 

universitário e aos estudantes da Pedagogia debater as dificuldades e as dinâmicas que 

ocorrem em turmas da EJA. Além disso, em um universo de 45 (Quarenta e Cinco) 

disciplinas, apenas 2 (duas) contemplam a Educação de Jovens e Adultos. Dessa forma, é 

preciso considerar que essas 2 disciplinas são para todos os graduandos, inclusive aqueles que 

optam por direcionar a sua prática para o campo da EJA. Vale ressaltar que, a formação no 

curso de pedagogia da Unir é basicamente voltada para a educação infantil e series iniciais do 

ensino fundamental. 

O capítulo 1 do presente estudo, aborda a EJA como modalidade de ensino do sistema 

educacional brasileiro, apresenta sua organização, perspectivas, como surgiu e suas 

dimensões, de acordo com as normas, Conselho Nacional de Educação (CNE), Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), dentre outros. 

O capítulo 2 aborda a questão da EJA nas licenciaturas, a formação para o curso de 

Pedagogia, e ainda, a EJA no currículo do curso de Pedagogia da Unir. A questão da 

formação de professores, especificamente para a EJA nas licenciaturas, deve desenvolver no 

educando um conhecimento crítico e reflexivo, para que o mesmo seja capaz de compreender 

a diversidade de valores, culturas e de experiências de vida dos sujeitos atendidos na EJA. 

Neste processo, é preciso entender a função social e alfabetizadora da EJA na vida desses 

jovens e adultos.  

 O capítulo 3 apresenta a metodologia do referido estudo, abordando a trajetória do 

caminho percorrido para a realização da pesquisa, como também a opção metodológica na 

qual foi feito o embasamento teórico para sustentação da referida pesquisa. Descrevendo 

ainda, quais foram as dificuldades encontradas para a realização da pesquisa. 
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O capítulo 4 aborda a apresentação, interpretação e discussão dos dados. Descreve-se 

sobre os dados levantados, evidenciando a interpretação e análise dos dados, com a finalidade 

de atender os objetivos propostos na presente pesquisa. 

O quadro 1 expõe características gerais dos cursos de Pedagogia da Unir por campus, 

demonstrando o ano de início dos cursos, carga horária, vagas ofertadas e notas do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) referente aos anos 2011, 2014 e 2017. 

O quadro 2A e 2B, apresenta a EJA como tema de tcc no curso de Pedagogia da Unir, 

Campus José Ribeiro Filho-Porto Velho. Identifica-se o título, o orientador, o discente e o ano 

de defesa das referidas monografias. Já o quadro 3 aborda a EJA nos projetos pedagógicos 

dos cursos de pedagogia da Unir, identificando o campus, o código da disciplina, nome da 

disciplina, semestre e carga horária das disciplinas ofertadas para a EJA.  

O quadro 4 indica a ementa da EJA nos projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia 

da Unir, com destaque para o campus, o código da disciplina, o nome da disciplina e as 

ementas. O último, quadro 5, exibe a produção científica com base nos resumos dos tcc da 

Unir, campus Porto Velho, traz o título do tcc, os principais teóricos usados na pesquisa, e 

ainda o problema de pesquisa. 

Nas considerações finais, buscou-se apresentar o desenvolvimento da pesquisa, assim 

como, as contribuições da mesma para a comunidade acadêmica, com a finalidade de se 

perceber a importância de haver mais estudos voltados para a formação de professores para a 

Educação de Jovens e Adultos.     
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1 A EJA COMO MODALIDADE DE ENSINO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

BRASILEIRO 

 

 

No decorrer da história da educação brasileira, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

chamou a atenção, principalmente por ser uma modalidade de ensino que contempla as 

pessoas que, por motivos diversos, não tiveram a oportunidade de concluir o ensino na idade 

certa. A educação dos adultos nasceu no Brasil, juntamente com a educação elementar 

comum, que é o ensino fundamental, uma das etapas da educação básica. Conforme afirma 

Paiva (1987, p.165); 

 

“Ela veio logo após a educação jesuítica, que era apenas para 

formação indígena e catequista da Igreja Católica, onde os próprios 

jesuítas, através do ensino às crianças buscavam envolver também os 

pais, e o interesse do ensino era apenas propagar a fé cristã”. 

 

 

Freitag (2005) em seu livro “Escola, Estado e Sociedade” apresenta a trajetória da 

educação em três períodos, o primeiro período – de 1500 a 1930, o segundo período – de 

1930 a 1960 e o terceiro período – de 1960 a diante. E dessa forma, relacionando estes com os 

períodos em que se encontrava a economia brasileira. 

Portanto, no primeiro período a EJA é vista à luz da organização da economia da 

época, considerada como um modelo agroexportador, conforme Freitag: 

 

O modelo agroexportador, implantado já na época da colónia, fundamentava a 

organização da economia na produção de produtos primários, predominantemente 

agrários, destinados à exportação para as metrópoles. Durante séculos essa economia 

se assentava em um só produto de exportação (açúcar, ouro, café, borracha), razão 

pela qual o modelo agroexportador era extremamente vulnerável. Dependia das 

oscilações do mercado dos países de economia hegemónica. (2005, p. 81). 

 

Sendo assim, podemos dizer que nesse período a preocupação girava em torno da 

economia, ou seja, o gerar lucro. Com isso, não havia interesse em ampliar a escolarização e a 

política educacional, é inexistente. E somente em 1930, de acordo com (FREITAG, 2005), foi 

criado pelo Governo de Getúlio Vargas o primeiro Ministério de Educação. Mas apesar dessa 

estrutura social econômica, é notável a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil no 

período da colonização, em que os Jesuítas se dedicavam a catequizar os índios. 
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O segundo período é marcado pela chegada da família real no período anterior, que 

acarretou mudanças no plano econômico, político, social e a expulsão dos Jesuítas, umas das 

consequências foi a desagregação e decadência da educação. 

Alguns acontecimentos foram destaques neste período, como a criação do Ministério 

de Educação e Saúde (FREITAG, 2005), sendo um grande passo para que ocorressem 

mudanças na educação. Nesse mesmo período, em 1934, é elaborado o Plano Nacional da 

Educação (PNE), para coordenar e supervisionar as atividades do ensino no Brasil, contribuir 

para a manutenção e o desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do 

Estado com a educação.  

Outros acontecimentos citados são: 

 

- implanta-se a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário;  

- O ensino religioso torna-se facultativo; 

- É introduzido o ensino profissionalizante, previsto, antes de mais nada, para as 

classes “menos privilegiadas”; 

- A obrigação das indústrias e dos sindicatos criarem escolas de aprendizagem na 

área de sua especialização para os filhos de seus empregados e membros; 

- Declaram-se obrigatórias as disciplinas de educação moral e política. (Freitag, 

2005, p. 90). 

 

Diante dessas mudanças ocorridas, a igreja passa ter cada vez menos influência no 

sistema educacional, sendo competência do estado a organização deste novo cenário. 

Ainda no segundo período, no final da década de 1940, a educação de adultos passou 

ser vista como um problema de política nacional (HADDAD, DI PIERRO, 2000). O Plano 

Nacional de Educação, de responsabilidade da União, deveria incluir entre suas normas o 

ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória. Esse ensino deveria ser 

extensivo aos adultos.  

Em 1938, aconteceu a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

mas só em 1945 foi regulamentado, estabelecendo que 25% dos recursos deveriam ser 

aplicados no plano de Ensino Supletivo, destinados a adolescentes e adultos analfabetos 

(HADDAD, DI PIERRO, 2000). Nesse mesmo ano, após a segunda guerra mundial, a 

UNESCO denunciava as desigualdades entre o país, alertando e criticando sobre o papel que a 

educação deveria desempenhar em especial a educação de adultos. 

No ano de 1947 foi criado o Serviço de Educação de Adultos (SEA), com a finalidade 

de reorganizar e coordenar os trabalhos dos planos anuais do ensino supletivo para adultos e 

adolescentes analfabetos, (HADDAD, DI PIERRO, 2000). E, além disso, produzindo e 

distribuindo material didático e mobilizando a opinião pública. Ainda, em 1947, acontece o I 
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Congresso de Educação de Adultos (EDA), promovido pelo Governo Federal, sendo que, esse 

Congresso marcou o início da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). 

 Após a criação do SEA, gerou um movimento a favor da educação de adultos, que 

nasceu em
1
 1947 e se estendeu até 1950 (HADDAD, DI PIERRO, 2000), denominou-se 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), e influenciou na criação de uma 

infraestrutura nos Estados e Municípios. 

O terceiro e último período, apresenta a luta em torno da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, só foi sancionada em 1961 (Lei nº 4.024). E ainda de acordo com Freitag: 

 

O sistema formal de ensino passou a ser estruturado e reformulado segundo suas 

prescrições: os currículos redefinidos; professores, alunos e profissionais moldados 

segundo suas diretrizes. A tão discutida lei se “materializava”, se “corporificava”, 

portanto, no dia-a-dia das salas de aula. (2005, p.103). 

 

Estabelecendo que tanto o setor público, como o particular tem direito a oportunizar o 

ensino no país em todos os níveis, e dessa forma foi materializando nas instituições de ensino.  

Outros acontecimentos importantes, foram campanhas e programas em prol de 

educação de jovens e adultos no período entre 1959 a 1964, Haddad e Di Pierro relatam: 

 

O Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

estabelecido em 1961, com o patrocínio do governo federal; o Movimento de 

Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros Populares de Cultura, órgãos 

culturais da UNE; a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da 

Secretaria Municipal de Educação de Natal; o Movimento de Cultura Popular do 

Recife; e, finalmente, em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério 

da Educação e Cultura, que contou com a presença do professor Paulo Freire. 

(2000, p. 113). 

 

A partir de todos esses episódios, a EJA até torna-se reconhecida, foi se aproximando 

cada vez mais do tratamento específico que tanto almejava em seu plano didático e 

pedagógico. 

Em 1964, em decorrência do período militar a educação e cultura populares foram 

reprimidas, seus dirigentes perseguidos e seus ideais censurados. Em 1967, surge o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), criado pela lei nº 5.379/67, o mesmo 

tinha como objetivo, alcançar uma política educacional que compreendesse não somente os 

interesses das camadas populares do sistema escolar, mas também os objetivos políticos dos 

governos militares. O governo assumia a educação de adultos como preparação de mão de 

                                                 
1
 Sobre Educação de Adultos, veja Haddad e Di Pierro, 2000. Disponível em 

www.scielo.br/pdf/rbeu/n14/n14a07. 
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obra para o desenvolvimento econômico. E, posteriormente, em 1971, a implantação do 

Ensino Supletivo, que reformulou as diretrizes do ensino de primeiro e segundo graus. Neste 

ano, também foi consolidada juridicamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de número 5.692/71. 

Desse modo, no capítulo IV da LDBEN, o Ensino Supletivo foi regulamentado, mas 

suas características e fundamentos são detalhados em outros dois documentos, de acordo com 

Haddad e Di Pierro: 

 

O Parecer do Conselho Federal de Educação n. 699, publicado em 28 de julho de 

1972, de autoria de Valnir Chagas, que tratou especificamente do Ensino Supletivo; 

e o documento “Política para o Ensino Supletivo”, produzido por um grupo de 

trabalho e entregue ao ministro da Educação em 20 de setembro de 1972, cujo 

relator é o mesmo Valnir Chagas. Considerado no Parecer 699 como “o maior 

desafio proposto aos educadores brasileiros na Lei 5.692”, o Ensino Supletivo visou 

se constituir em “uma nova concepção de escola”, em uma “nova linha de 

escolarização não-formal. (2000, p.116). 

 

O ensino supletivo surge para suprir a escolarização regular, por conseguinte, 

contribuir para a oferta da educação continuada. A lei também ajudava aquele aluno com 

atraso nos estudos a recupera-lo no decorrer de seu processo de escolarização. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(HADDAD, DI PIERRO, 2000), destaca o reconhecimento dos direitos das pessoas jovens e 

adultas à educação fundamental, com sua oferta pública, gratuita e universal. 

No ano de 1996, a Nova LDBEN 9.394 é aprovada pelo congresso e relatada pelo 

senador Darcy Ribeiro, conforme o que diz Haddad, Di Pierro: 

 

A seção dedicada à educação básica de jovens e adultos resultou curta e pouco 

inovadora: seus dois artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos trabalhadores 

ao ensino básico adequado às suas condições peculiares de estudo, e o dever do 

poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma de cursos e exames supletivos. 

A única novidade dessa seção da Lei foi o rebaixamento das idades mínimas para 

que os candidatos se submetam aos exames supletivos, fixadas em 15 anos para o 

ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. (2000, p. 121). 

 

Dessa forma, a Nova LDBEN (9.394/96), diferente da legislação anterior, está 

direcionada na abolição da distinção entre o ensino regular e supletivo, agregando a educação 

de jovens e adultos ao ensino básico.  

Em 2000, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 

(Resolução CNE/CEB 1/2000), estabelece em seu art. 5°, Parágrafo único:  
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Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da 

Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as 

faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e 

proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares 

nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. (BRASIL, 2000, p. 1). 

 

Apresenta a importância para as identidades e perfis dos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos, a faixa etária e o modelo pedagógico, pois quando se trata desses alunos, o 

ensino deve ser diferenciado se comparando com o ensino regular, ficando sob 

responsabilidade do professor levar para sala de aula atividades que contemplem esses alunos, 

facilitando para a sua aprendizagem e relacionando o ensino com as vivencias desses alunos. 

Pode- se afirmar que a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, sempre foi marcada 

por movimentos, iniciativas individuais ou de grupos, órgãos públicos, privados ou 

pesquisadores decididos a enfrentar o problema da existência de uma população que não a 

teve oportunidade de frequentar a escola na idade certa. Vale destacar ainda, a marca da 

exclusão das camadas populares no que se refere à possibilidade de acesso à leitura e a escrita. 

De acordo com FREIRE (2001, p. 12): Ainda sobre aprender e ensinar, pode- se afirmar que é 

uma necessidade para o ser humano, é o que forma a base do indivíduo.  

Sabe-se que o aluno ao chegar na escola traz consigo uma bagagem de conhecimentos, 

e, com o aluno da Educação de Jovens e Adultos esses conhecimentos são acompanhados de 

experiências de vida bem mais marcantes. Por isso, para eles a escola tem significado 

diferente. “A visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta, após 

um tempo afastado da escola, ou mesmo daquela que inicia sua trajetória escolar nessa fase da 

vida, é bastante peculiar” [...]. (BRASIL, 2006, p. 04). Ainda sobre os conhecimentos dos 

alunos da EJA, são inúmeros e adquiridos ao longo de suas histórias de vida. 

 

 

2 A EJA NAS LICENCIATURAS 

 

 

Os cursos de licenciaturas de um modo geral, ao abranger a formação de professores 

para a educação básica, devem objetivar a alcançar as especificidades da Educação de Jovens 

e Adultos, contemplando assim tanto o educador dessa modalidade de ensino como também 

os estudantes, que veem nessa modalidade de ensino uma oportunidade de continuar com a 

sua formação. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e 

Adultos (DCN), “as licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais do ensino não 
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podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA” (BRASIL, 2000). Isso 

implica, conhecer quem são esses estudantes e suas dificuldades de aprendizagem. 

Referente ao aspecto específico da formação docente para EJA, a LDBEN (9.394/96) 

afirma, em seu Art. 61, a necessidade de “formação de profissionais da educação de modo a 

atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de 

cada fase do desenvolvimento do educando”.  Por outro lado, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA determinam a formulação de projetos pedagógicos próprios, nos quais o 

perfil do aluno jovem e adulto e suas situações reais, constituam no núcleo da organização do 

projeto pedagógico dos cursos da EJA. Destaca ainda que, a complexidade dessa modalidade 

de ensino não se realiza satisfatoriamente com um professor motivado, apenas “pela boa 

vontade ou por um voluntariado idealista”, uma vez que “não se pode infantilizar” a EJA, no 

que se refere a métodos e conteúdos, pois o aluno adulto, não pode ser tratado como uma 

criança, cuja história de vida está só começando. 

O professor da Educação de Jovens e Adultos em sua prática deve se utilizar de 

conhecimentos estudados na academia para motivar os alunos dessa modalidade de ensino, 

afim de evitar a evasão escolar dos mesmos. Ele deve procurar estar sempre atualizado e 

considerar a realidade do aluno. Sobre considerar tal realidade Freire comenta, “(...) Criando e 

recriando, integrando – se nas condições de seu contexto, respondendo aos desafios, auto-

objetivando-se, discernindo, o homem vai se lançando no domínio que lhe é exclusivo, o da 

história e da cultura”. (FREIRE, 1979, p. 36). No decorrer dos anos, mesmo com o avanço da 

Educação de Jovens e Adultos ainda procura- se métodos e práticas adequados para o ensino 

desses estudantes. 

De acordo com Paulo Freire, 

 

O educando se reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é capaz de 

conhecer, assistindo à imersão dos significados em cujo processo se vai tornando 

também significa-dor crítico. Mais do que ser educando por causa de uma razão 

qualquer, o educando precisa tornar-se educando assumindo-se como sujeito 

cognoscente e não como incidência do discurso do educador. Nisto é que reside, em 

última análise, a grande importância política do ato de ensinar. (1992, p.24).  

 

O sujeito da Educação de Jovens e Adultos deve se reconhecer como sujeito do 

processo educativo. Os conhecimentos trazidos pelo educando tornam- se muito mais 

importante para o seu aprendizado quando relacionado com o conteúdo escolar de modo a 

torná-lo crítico e reflexivo na sociedade, argumentando tanto com a comunidade em sua volta 

quanto o mundo como um todo. Desse modo, o professor utiliza esses conhecimentos para 

deixar a aula contextualizada. 
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2.1 A formação para o Curso de Pedagogia e a EJA 

 

O curso de Pedagogia, surgiu precisamente, em 1939, através do decreto nº 1.190/39, 

no contexto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Desde sua criação tem uma 

trajetória marcada pela indefinição. Inicialmente, o curso estruturava-se em um bacharelado 

de três anos, e que para alcançar a licenciatura, acrescentava-se um ano de Didática. 

De acordo com Marques: 

 

O bacharel em Pedagogia seria o indivíduo habilitado a exercer as funções de 

“técnico da educação”, funções indefinidas em si mesmas e nas relações com os 

outros bacharelados e licenciaturas. O licenciado em Pedagogia destinava-se ao 

magistério nas escolas normais. (2000, p. 123). 

 

Nas décadas seguintes, especificamente 40 e 50, o curso de pedagogia não sofreu 

mudanças significativas. A formação desse profissional ficava dependendo do entendimento 

exclusivo das Instâncias Superiores, para a formação do técnico e do professor para atuar na 

Escola Normal e Secundária. 

Na década de 60, especificamente em 1968, pela lei 5.540, o curso de Pedagogia sofre 

algumas alterações. A Reforma Universitária de 1968 trouxe mudanças significativas para o 

curso de Pedagogia, que deixou de fazer parte da Faculdade de Filosofia para integrar a 

Faculdade de Educação, instituída pela reforma. Além de uma melhor definição no sentido da 

formação de especialistas destinados aos trabalhos nos sistemas escolares, que são as 

especializações em: planejamento, orientação, supervisão, administração e inspeção. Nessa 

época, os saberes para lecionar na Educação Infantil e Etapas Iniciais do Ensino Fundamental 

continuavam distanciados do curso de Pedagogia. 

No final da década de 70 e durante a década de 80, com os movimentos em torno das 

ideias de redemocratização do ensino, ocorreram também debates para que o curso de 

pedagogia fosse reformulado, assumindo a docência como parte da sua identidade 

profissional, como uma tentativa de superação da indefinição do curso. 

Marques destaca que: 

 

Na década de 1980, o debate nacional tematiza a reformulação do Curso de 

Pedagogia, sobretudo a partir do Movimento Nacional e, logo a seguir, da Comissão 

Nacional dos Cursos de Formação do Educador, que, no encontro de Belo Horizonte 

(1983), conclui que a licenciatura de Pedagogia à base comum a todo educador deve 

acrescentar seu próprio corpo de conhecimento, que contemple as teorias 

educacionais, a dinâmica e a organização da educação brasileira e o processo do 

ensino-aprendizagem em suas diferentes modalidades educativas. (2000, p.124). 
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Sendo importante destacar, que os debates se acentuam nos anos seguintes. A década 

de 1990 coloca a formação professores em discussão, e, em 1996, ocorre a publicação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Lei de nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, onde estabelece diversas inovações muito positivas que tinham como objetivo 

aperfeiçoar a formação dos profissionais da educação. Conforme a LBDEN (9.394/96), 

estabelece que: 

 

Art. 64, A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. (1996, s/p). 

 

 Esses movimentos, em defesa de uma formação que conseguisse reverter a 

fragmentação do curso de pedagogia se intensificam, e, em 2006, é aprovada a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), nº 1/2006, a qual definiu o campo de atuação desse 

profissional na educação em ambientes escolares e não-escolares, tendo como base a docência 

da educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso acarreta dizer que, na 

realidade educacional brasileira, o campo de atuação do pedagogo precisa dar conta de 

saberes que sustentem uma atuação competente na docência das etapas iniciais da educação 

básica e na coordenação, orientação, bem como na gestão e participação nas demais 

atividades dentro e fora da escola, tanto em ambientes escolares como em ambientes não-

escolares. 

O curso de Pedagogia é gerido principalmente pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN), que fixam sua destinação, aplicação e finalidade, além das aptidões exigidas aos 

profissionais formados e a abrangência da formação a ser desenvolvida no curso.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais determinam que; 

 

O curso deve destinar-se à formação inicial para o exercício da docência na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, abrangendo também a 

docência nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, além de orientar a 

formação para outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 

(BRASIL, 2006). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, reunidas nos 

Pareceres CNE/CP nº 05/2005, nº 01/2006 e na Resolução CNE/CP nº 01/2006, traçam novo 

tempo e planejam novos debates no campo da formação do profissional da educação no curso 

de pedagogia, na perspectiva de aprofundar e consolidar as discussões e reflexões em torno 
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desse campo. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Pedagogia define a sua destinação, 

a aplicação e a abrangência da formação a ser desenvolvida no curso. Estabelece que: 

 

a) à formação inicial para o exercício da docência na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 

b) aos cursos de ensino médio de modalidade normal e em cursos de educação 

profissional; 

c) na área de serviços e apoio escolar; e 

d) em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. A 

formação assim definida abrangerá integradamente à docência, a participação da 

gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a 

execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas (Parecer 

CNE/CP nº 05/2005, p. 6). 

 

Diante dessa perspectiva, fica estabelecida a área para a atuação e a formação 

profissional do pedagogo. Os artigos 4° e 5°, da Resolução CNE/CP nº 01, reforçam ao 

definir a finalidade do curso de Pedagogia e as aptidões requeridas do profissional desta área: 

 
Art. 4º - O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. (2006, s/p). 

 

Dessa forma, pode-se perceber que, a formação no curso de pedagogia deve assegurar 

o vínculo entre a docência, a gestão educacional e a produção do conhecimento na área da 

educação. A docência nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação em pedagogia, 

não se restringe ao ato de ministrar aulas. O sentido de docência é amplo, visto que se vincula 

à ideia de trabalho pedagógico, a ser desenvolvido em espaços escolares e não-escolares, 

como mostra especificado no Parecer CNE/CP nº 05/2005: 

 

Entende-se que a formação do licenciado em pedagogia fundamenta-se no trabalho 

pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem a docência 

como base. Nesta perspectiva, a docência é compreendida como ação educativa e 

processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-

raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 

pedagogia. Dessa forma, a docência, tanto em processos educativos escolares como 

não-escolares, não se confunde com a utilização de métodos e técnicas 

pretensamente pedagógicos, descolados de realidades históricas específicas. 

Constitui-se na confluência de conhecimentos oriundos de diferentes tradições 
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culturais e das ciências, bem como de valores, posturas e atitudes éticas, de 

manifestações estéticas, lúdicas, laborais (Parecer CNE/CP n. 05/2005, p. 7). 

 

Diante dessa perspectiva, o trabalho do educador e à docência implicam uma conexão 

com os processos pedagógicos e os espaços educativos em que se desenvolvem. Com efeito, 

acredita-se que as práticas educativas que se realizam, definem medidas pelas relações 

socioculturais, políticas e econômicas do contexto em que estão inseridos. 

 

2.2  A EJA no currículo do Curso de Pedagogia da Unir 

 

São 6 (seis), os Câmpi da Unir que ofertam o Curso de Pedagogia: Porto Velho, 

Ariquemes, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. A seguir veremos como as 

disciplinas na EJA são tratadas nestes Câmpi, que atualmente tem cursos próprios de 

Pedagogia. 

 

2.2.1 Campus de Porto Velho 

 

No campus de Porto Velho da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a disciplina 

de Educação de Jovens e Adultos do curso de Pedagogia, de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico; 

 

Compõe o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos (NADE), 

voltado às áreas de atuação profissional, priorizadas pelo projeto pedagógico das 

Instituições. O mesmo divide-se em dois eixos: - Gestão e Organização do Trabalho 

Educativo (NADEGE) e Fundamentos e Práticas Pedagógicas (NADEFP). (PPP, 

2012, p. 37). 

 

O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – Eixo: Fundamentos e 

Práticas Pedagógicas (NADEFP), constitui-se de várias disciplinas, dentre as quais as 

disciplinas de Educação de Jovens e adultos. 

Ao término da integralização curricular desse Núcleo, o aluno deve ser capaz de: 

 

 Incorporar as ações pedagógicas à diversidade cultural, étnica, sexual e 

religiosa do povo brasileiro; 

 Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; 

 Atuar nas escolas de remanescentes de quilombos, do campo e indígena; 

 Dominar princípios teórico-metodológicos da (s) área (s) de conhecimento 

que se constitua (m) objeto de sua prática pedagógica. (PPP, 2012, p. 39).  
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A formação no curso de Pedagogia da Unir, campus Porto Velho, para a Educação de 

Jovens e Adultos nos currículos em vigor estabelece 02 disciplinas: a primeira - Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), com carga horária de 80 horas, sendo 60 horas de teoria e 20 horas 

práticas, ofertada no 6º semestre do curso. A ementa contempla; 

 

 O “Estudo das políticas de educação de jovens e adultos no Brasil; Estudo crítico do 

processo de alfabetização de jovens e adultos; Dificuldades e problemas de 

aprendizagens em turmas de educação de jovens e adultos; A avaliação em turmas 

de educação de jovens e adultos”. Como objetivo busca: - Compreender os 

processos de alfabetização e as especificidades da educação de jovens e adultos. 

(PPP, 2012, p. 92). 

 

A segunda disciplina que contempla a modalidade de ensino EJA, se refere ao Estágio 

Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos (EJA), com carga horária de 40 horas, 

também ofertada no 6º semestre do curso. A ementa prevê: a Atividade de Observação, 

Participação e Regência na Educação de Jovens e Adultos como também, a elaboração de 

Projeto de Estágio. Seu objetivo é: - Exercer atividade de docência na EJA, conforme (PPP, 

2012, p. 97). 

 

2.2.2 Campus de Ariquemes 

 

No Campus de Ariquemes, o curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), visa a formação de professores e tem a mesma como base da 

docência, em sua matriz curricular conta com 02 disciplinas para a EJA, a primeira é: 

 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com carga horária de 80 horas, ofertada no 4º 

período do referido curso. Sua ementa contempla os seguintes conteúdos: Estudo das 

políticas de Educação de Jovens e Adultos no Brasil; Estudo crítico do processo de 

alfabetização de jovens e adultos; Dificuldades e problemas de aprendizagens em 

turmas de educação de jovens e adultos; Direitos Educacionais de adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. (PPP, 2008, p. 87).  

 

Ainda conforme o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia, a segunda 

disciplina desta modalidade de ensino (EJA), se refere a disciplina; 

 

 Estágio Supervisionado Obrigatório II, com carga horária de 80 horas, ofertada no 

6º período do curso. Em sua ementa visa: Atividade que, por determinação legal, 

visa à aquisição-reelaboração de competência profissional na área de formação; 

Introdução: Orientações básicas sobre estágio supervisionado em alfabetização 

infantil, de jovens e adultos; Estudo da realidade político-educacional de uma escola 

com alfabetização infantil ou de jovens e adultos, Estudo da prática docente; Prática 

docente. (PPP, 2008, p.92). 
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Vale ressaltar, que a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório II, com carga 

horária de 80 horas, engloba o estágio em alfabetização infantil e EJA, portanto, fica 

estabelecido 40 horas para cada disciplina. 

 

2.2.3 Campus de Guajará-Mirim 

 

No campus de Guajará-Mirim o curso de graduação em pedagogia licenciatura, oferta 

uma disciplina que contempla a educação de jovens e adultos intitulada: Metodologia de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, ofertada no 7º período, créditos 3, com carga horária de 

60 horas, sendo 40 teóricas e 20 práticas. Não consta no seu PPC uma disciplina especifica 

para o estágio na EJA. Porém, de acordo com o PPC do curso (2017, p. 27), sobre a disciplina 

de Estágio Supervisionado, em seu artigo 7º, determina que, a disciplina de Estágio 

Supervisionado terá início no quinto período do curso, estendendo-se até o final do mesmo, 

somando, 400 horas de estágio distribuídas em três fases, sendo respectivamente de 100 

horas, no primeiro nível e de 150 horas nos dois níveis subsequentes. 

 

2.2.4 Campus de Ji-Paraná 

 

O Campus de Ji-Paraná não se difere dos demais campus citados anteriormente, 

também conta com 02 disciplinas que contemplam a modalidade de ensino EJA, conforme 

Projeto Pedagógico de Curso; 

 

 Educação de Jovens e Adultos, os créditos 04, com carga horaria de 80 horas, sendo 

60 horas teóricas e 20 horas práticas, ofertada no 3º período do curso. Sua Ementa 

prevê: Historicidade e contextualização da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

considerando as políticas públicas em seus aspectos legais, sociais, culturais e 

educativos; Estrutura curricular, propostas e avaliação; A formação do/a professor/a 

de Educação de Jovens e Adultos; Estudo das teorias e dos programas voltados para 

a Educação de Jovens e Adultos. (PPC, 2002, p. 46). 

 

A segunda disciplina é referente ao Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais, EJA e 

Gestão, com 06 créditos, conta com 120 horas, sendo 20 de teoria e 100 horas práticas, 

ofertada no 8º período. A Ementa oferece:  

 

Observação, acompanhamento e participação em atividades docentes, pedagógicas e 

de gestão; Elaboração e execução do projeto de docência nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental; Plano de ação docente que contemple investigação e 

intervenção educativo-pedagógica no contexto de escolas de ensino fundamental 

com ênfase nos anos iniciais; Elaboração e socialização do relatório de estágio. 

(PPC, 2002, p. 53). 
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No que se refere a carga horária da disciplina de Estágio, soma-se 120 horas 

distribuídas em três disciplinas, sendo 40 horas destinadas a Educação de Jovens e Adultos, o 

que torna equivalente à carga horária dos demais câmpi. 

 

2.2.5 Campus de Rolim de Moura 

 

O Campus Rolim de Moura da Universidade Federal de Rondônia, no que se refere à 

formação no curso de Pedagogia, vem comtemplar a EJA com 02 disciplinas que são: a 

disciplina de Fundamentos e Prática da Educação de Jovens e Adultos, ofertada no 4º período, 

com carga horária de 80 horas, sendo 60 horas de teoria e 20 horas práticas e, ainda com 

créditos 04. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso, a ementa prevê; 

 

 A Disciplina Educação de Jovens e Adultos, propõe, o estudo do contexto histórico 

em que surge essa modalidade de ensino, as diversas concepções e significados que 

passam através das políticas públicas, as teorias e práticas pelas quais a EJA vai 

assumindo e os diversos espaços de atendimento da educação de jovens e adultos; 

Destaca Freire as ideias do construtivismo, a interdisciplinaridade e a dialética como 

pressupostos filosóficos dentre as concepções teóricas e práticas que norteiam as 

orientações epistemológicas sobre o homem, a natureza e a sociedade como 

indicadoras do processo de formação docente para atender a educação de jovens e 

adultos. (PPP, 2008, p. 73). 

 

Já a segunda disciplina que contempla essa modalidade de ensino está inclusa na 

disciplina de Estágio Supervisionado em ambientes escolares II, tem crédito 06 e carga 

horária de 160 horas, ofertada no 7º período do referido curso. Vale destacar que, após buscas 

no PPP não foi possível encontrar a referida ementa. 
2
 

 

2.2.6 Campus Vilhena 

 

O curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, do Campus Vilhena, estrutura-se 

em três núcleos, conforme o Projeto Político Pedagógico: 1 - Núcleo de Estudos Básicos – 

NEB; 2 – Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – NAD; 3 – Núcleos de 

Estudos e Integradores – NEI. No que se refere à EJA, conta apenas com 1 (uma) disciplina 

que contempla essa modalidade de ensino, ofertada no 7º período do curso. 

                                                 
2
 O PPC vigente foi aprovado pela resolução N° 237/CONSEA, de 9 de junho de 2010. Campus Rolim de 

Moura. 
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A presente disciplina “Fundamentos e Prática da Educação de Jovens e Adultos”, 

código NAD16, com carga horária de 80 horas, créditos 02, prevê a seguinte Ementa:  

 
Educação enquanto direito de todas as pessoas; acordos e compromissos 

internacionais do Brasil para com a Educação de Jovens e Adultos; políticas 

públicas para a Educação de Jovens e Adultos em nível federal, estadual e 

municipal; história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; estudo das teorias e 

dos programas voltados para a educação de jovens e adultos. Desenvolvimento e 

aprendizagem na idade adulta e na velhice; o que sabem e como aprendem jovens e 

adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados; o adulto como aprendiz; material 

didático para a Educação de Jovens e Adultos; experiências práticas com Educação 

de Jovens e Adultos. (PPP, 2010, p.105). 

 

 

Quanto às atividades de estágio voltado para a Educação de Jovens e Adultos, não foi 

encontrado uma disciplina específica. No entanto, de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico fica estabelecido que; 

 

O estágio curricular do curso de Graduação em Pedagogia do Campus de Vilhena, 

em conformidade com a Resolução CNE/CP n° 1/2006, terá uma carga horária de 

300 horas, e será realizado ao longo do curso, na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, bem como na Educação de Jovens e Adultos. (PPP, 

2010, p. 31). 

 

Ainda conforme o (PPP, p.32), os docentes responsáveis pelos estágios elaborarão o 

Projeto de Estágio Curricular, obedecendo a legislação em vigor e o presente PPP do curso. 

Os estágios obrigatórios são ofertados no 4º, 5º, 6º e 7º período, com carga horária de 80 horas 

cada disciplina.  

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, de acordo com 

Gil: 

 

A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados 

coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos 

teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo 

como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a 

categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. (2002, p. 

133). 

 

Esse tipo de abordagem associada ao estudo, atendeu ao requisito metodológico de ser 

bibliográfico, e teve como objetivo geral analisar as principais características reveladas pela 
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produção acadêmica do curso de licenciatura em pedagogia da Unir, campus de Porto Velho, 

sobre a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), publicados nos 

últimos anos, abrangendo o período de 2010 a 2017. A pesquisa de caráter bibliográfico, é 

considerada a primeira etapa de todo trabalho acadêmico, onde se objetiva reunir informações 

e dados que servirão de base para a construção da investigação proposta a partir de 

determinado tema. A mesma é desenvolvida a partir de material já elaborado. Portanto, é 

importante porque “permite ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”, completa (Gil, 2008, p.50). 

Dessa forma, essa abordagem na pesquisa foi essencial na conclusão deste estudo, de 

forma que contribuiu para que a partir dela fosse aprofundada e também investigada a 

produção acadêmica de anos anteriores, com isso, chegando ao objetivo. 

A pesquisa também se classifica como exploratória, sendo essa uma pesquisa que tem 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Durante o 

processo, costuma ser bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos vários 

aspectos relativos ao fato estudado (Gil, 2002). Pode-se ainda, classificar a presente pesquisa 

como descritiva, pois a mesma serve para proporcionar uma nova visão do problema. De 

acordo com (Gil, 2002, p.42), “As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, 

as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 

Geralmente assumem a forma de levantamento”. 

Para que se chegasse ao resultado, o primeiro passo foi a escolha do tema de pesquisa, 

sua delimitação e elaboração de fichamento com base nas leituras referente ao que se 

pretendia pesquisar. E o segundo passo foi fazer o levantamento das monografias relacionadas 

a EJA. 

Para se iniciar a pesquisa é necessário a escolha do tema, abordar o que já existe e 

fundamentar, em seguida formular o problema, as leituras, coleta de dados, análise de dados, 

análise das informações e, por fim, apresentar as conclusões. 

 

 

3.1 Uso dos documentos como material de estudo 

 

Este estudo foi realizado através de análise de trabalhos de conclusão de curso 

realizado na Unir, no qual foram coletados dados diretamente dos mesmos. Foram realizados 

estudos para se obter embasamento teórico sobre a questão que se pretende abordar na 

referida pesquisa. 
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O estudo através de documentos é realizado a partir de análises em todo o percurso da 

pesquisa. A pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica. “Logo, as fases do 

desenvolvimento de ambas, em boa parte dos casos, são as mesmas”. (Gil, 2002, p.87).  

 

3.2 Categoria de análise para os documentos 

 

A técnica utilizada foi a análise de trabalhos de conclusão do curso de pedagogia, 

trabalhos completos, apresentados e aprovados pela banca examinadora, e registrado no 

Departamento de Ciências da Educação (DECED), da Unir. 

A busca foi realizada na Biblioteca da Universidade, no site do Departamento de 

Ciências da Educação, na sala de impressos no Bloco 1Q, e ainda no google acadêmico, 

utilizando expressões de busca como: “EJA” e “formação de professores para a EJA”. Vale 

destacar, que a maior dificuldade em fazer o levantamento dos trabalhos produzidos foi 

devido à falta de organização quanto ao arquivamento dos referidos trabalhos. O 

levantamento das monografias que compuseram o corpus da investigação foi realizado nos 

meses de setembro e outubro de 2018. Os critérios apontados possibilitaram incluir 28 (vinte 

e oito) produções acadêmicas. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Para apresentação dos resultados, teremos uma ampla visão de 204 (duzentos e quatro) 

monografias defendidas no curso de Pedagogia, Licenciatura, do Departamento de Ciências 

da Educação da Unir, Campus de Porto Velho, no período de 2010 a 2017. Dentre as 204 

monografias, 28 (vinte e oito), abordam a modalidade de ensino EJA. 

Num total de 45 disciplinas no currículo do curso, campus de Porto velho, há duas 

disciplinas que contemplam a Educação de Jovens e Adultos, a primeira se refere a disciplina 

de Educação de Jovens e Adultos, com carga horária de 80 horas, sendo 60 horas teóricas e 20 

horas práticas, ofertada no 6º período, sua ementa abrange o “Estudo das políticas de 

educação de jovens e adultos no Brasil; Estudo crítico do processo de alfabetização de jovens 

e adultos; Dificuldades e problemas de aprendizagens em turmas de educação de jovens e 

adultos; A avaliação em turmas de educação de jovens e adultos”.  Seu objetivo busca: - 

Compreender os processos de alfabetização e as especificidades da educação de jovens e 
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adultos. A segunda disciplina é a disciplina de Estágio Supervisionado em Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), com carga horária de 40 horas, também ofertada no 6º período do 

referido curso. A ementa se refere a “Atividade de Observação, Participação e Regência na 

Educação de Jovens e Adultos e Elaboração de Projeto de Estágio”, com o objetivo de: - 

Exercer atividade de docência na EJA. 

 

4.1 Sobre o Curso de Pedagogia na Unir 

 

A UNIR possui sete Campi em Rondônia localizados nos municípios de Ariquemes, 

Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena. Dentre os 

municípios citados, apenas Cacoal não oferta o Curso de Pedagogia, os demais de acordo com 

seus respectivos PPC contemplam a Educação de Jovens e Adultos com uma disciplina com 

carga horaria de 80 horas e outra que envolve o Estágio Supervisionado de 40 horas. 

A sede administrativa da UNIR localiza-se em Porto Velho, onde estão a Reitoria e as 

Pró-Reitorias de Administração e Gestão de Pessoas (PRAGEP), de Cultura, Extensão e 

Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) 

e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ). 

A Universidade Federal de Rondônia conta com 6 (seis) cursos de Pedagogia na 

modalidade presencial, distribuídos em 6 (seis) câmpi que são Porto Velho, Ariquemes, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. 

 

Porto Velho 

 

Em Porto Velho, o curso teve início de funcionamento em 25 de março de 2002, com 

carga horária mínima de 3.480 horas, ofertando 45 vagas, nos anos de 2011 e 2017 obteve 

nota 4 no ENADE. Conforme o Projeto Político Pedagógico de Curso; 

 

 Destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. (PPP, 2012, p.09). 

 

Dentre os objetivos específicos destaca-se: I - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; II - planejamento, 

execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas 
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não-escolares; III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. Portanto, é fundamental que o Curso de 

Pedagogia promova integração e o desenvolvimento dos saberes necessários a prática 

docente. 

De acordo com o (PPP, 2012, p.15), do campus de Porto Velho-UNIR, o Curso de 

graduação em Pedagogia, deve-se nortear pela realização de estudos pedagógicos, tomando a 

Pedagogia como campo teórico e como campo de atuação profissional.  

Dessa forma, destina-se à formação de profissionais, cujo perfil permita aprimorar a 

reflexão e a pesquisa sobre a educação, o ensino e a aprendizagem na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como à preparação de pesquisadores, 

planejadores, com habilidades para o desenvolvimento de atividades correlacionadas à 

avaliação, gestão de sistemas educacionais e escolares, coordenadores pedagógicos ou de 

ensino, profissionais para atividades educacionais em espaços escolares e não-escolares, bem 

como atividades destinadas à Educação do Campo, Educação Indígena, Educadores de Jovens 

e Adultos e Educação Especial. Ainda de acordo com o PPP; 

 

A docência é uma modalidade e a base do trabalho pedagógico, mas o trabalho 

pedagógico não se esgota na docência. A formação em Pedagogia na Unir 

configurará a pesquisa como princípio epistemológico e formativo, tornando o 

profissional nele envolvido um sujeito pesquisador de suas práticas educativas e das 

relações que estas estabelecem com contextos e sujeitos de interação (PPP. 2012, 

p.15).  

 

Sobre os sujeitos envolvidos no processo de aprender e ensinar, Freire (1996, p.13) 

afirma que: “(...) nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo (...)”.  Para que haja aprendizagem significativa é 

preciso que o aluno, sujeito do processo, tenha relação entre o aprendido e o que já sabe, isso 

o ajuda a dar um novo sentido ao que aprende. 

Faz parte do perfil do Egresso em Pedagogia, conforme o PPP (2012), campus de 

Porto Velho, realizar estudos pedagógicos no campo teórico-investigativo da educação, sem 

perder de vista o exercício técnico-profissional a fim de tornar-se pedagogo no sistema de 

ensino, nas escolas e em outras instituições educacionais, inclusive não-escolares. 
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Em Ariquemes o curso teve início em 16 de fevereiro de 2009, com carga horária 

mínima de 3.400 horas, com 45 vagas autorizadas, no ENADE em 2014 obteve nota 2 e em 

2017 nota 3. 

De acordo com o PPC (2017), em Guajará-Mirim o curso foi iniciado em 01 de março 

de 1988, com carga horaria mínima de 3.200 horas, oferta 50 vagas e no ENADE em 2014 

obteve nota 2, já em 2017 nota 3.  

Em Ji-Paraná o curso também iniciou em 01 de março de 1988, com carga horaria 

mínima de 3.440 horas, 50 vagas autorizadas, no ENADE obteve as seguintes notas: 2005 – 4; 

2008 – 3; 2011 – 4; 2014 – 3; 2017 – 4. 

Em Rolim de Moura o curso iniciou em 13 de março de 1999, com carga mínima de 

3.600 horas, 40 vagas autorizadas, em 2011, 2014 e 2017 obteve nota 3 no ENADE. 

Já em Vilhena o curso teve início em 15 de março de 2000, com carga horária mínima 

de 3.300 horas, anualmente são 90 vagas autorizadas, e no exame do ENADE nos anos de 

2011 e 2014 obteve nota 3, já em 2017 registrou o conceito 2. Os referidos dados foram 

obtidos do INEP, PPP e e-MEC. 

 

  

QUADRO 1 - Características gerais dos Cursos de Pedagogia da UNIR – por Campus 

CAMPUS ANO INÍCIO CH. CURSO VAGAS 
ENADE 

2011 2014 2017 

Porto Velho 2002 3.480 45       4  4 

Ariquemes 2009 3.400 45  2 3 

Guajará-Mirim 1988 3.200 50  2 3 

Ji-Paraná 1989 3.440 50 3 4 3 

Rolim de Moura 1999 3.600 40 3 3 3 

Vilhena 2000 3.300 90       3 3 2 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, autora do estudo, com base em informações obtidas nos 

PPC dos Câmpi, INEP e e-MEC. 2018. 

 

De acordo com dados obtidos no portal do e-MEC, na modalidade a distância, a Unir 

conta com sete cursos em Pedagogia, Licenciatura, para as Series Iniciais do Ensino 

Fundamental, assim distribuídos: UAB/Ariquemes, UAB/Ji-Paraná, UAB/Rolim de Moura, 

UAB/Chupinguaia, UAB/Porto Velho, UAB/Nova Mamoré e UAB/Buritis, todos registrados 

no INEP com o código 107866. 
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4.2 Qual a produção acadêmica do Curso de Pedagogia da Unir sobre a EJA? 

 

Na produção acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), campus de Porto Velho, no período de 2010 a 2017, foram encontradas 204 

(duzentas e quatro) monografias, sendo 28 (vinte e oito) relacionada a Educação de Jovens e 

Adultos. Dentre estas monografias, somente 1 (uma) aborda diretamente a formação de 

professores para a EJA e 2 (duas) a formação continuada de professores para a EJA. A 

pesquisa em educação, relacionada, principalmente à formação continuada de professores e à 

Educação de Jovens e Adultos, precisa cada vez mais designar-se como objeto de estudo nas 

produções científicas. De um modo geral, a pesquisa nessa área ainda é um campo não sólido, 

de políticas públicas e diretrizes educacionais e da formação de educadores. 

No curso de pedagogia da Unir, campus de Porto Velho, referente a Educação de 

Jovens e Adultos as pesquisas também ainda são pouco exploradas, principalmente quando o 

foco é a formação de professores para esta modalidade de ensino.  

 

4.2.1 Monografias na Pedagogia 2010- 2017 

 

Inicialmente o levantamento das monografias, se fez necessário em função do objetivo 

almejado na presente pesquisa: Identificar a produção acadêmica com base nos TCC do Curso 

de Pedagogia da Unir, do Campus de Porto Velho. O presente levantamento das monografias 

organiza- se quanto ao ano de defesa, título, orientação e autoria, conforme demonstram os 

quadros 2A e 2B, 3, 4 e 5 a serem explorados mais adiante. 

No período de 2010 a 2017 foram encontradas 28 (vinte e oito) monografias, sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, defendidas no curso de Pedagogia, do Departamento de 

Ciências da Educação do Campus de Porto Velho, da Unir, conforme apresenta o quadro 2A e 

2B, a seguir, informando o título da monografia, docente responsável pela orientação, 

discente que escreveu a monografia (autoria), e o ano da defesa. Além do quadro, as 

monografias estão organizadas em ordem crescente pelos anos da defesa, ausente apenas o 

ano de 2011 onde não foram encontrados registros. 
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Quadro 2A – TCC (MONOGRAFIA) SOBRE A EJA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIR, CAMPUS - PORTO VELHO. 
TITULO ORIENTADOR DISCENTE ANO 

Currículo e Didática na Educação de Jovens e Adultos: Um estudo de caso na 

Escola Dom João Batista Costa no Município de Candeias do Jamari-RO. 

Profª. Drª. Carmen Tereza Velanga Ana Carla Ramos Pinto 2010 

Formação de Professores da Educação de Jovens e Adultos. Profº. Drº. Marco Antônio de Oliveira 

Gomes 

Iolanda Rocha de Souza 2012 

Métodos e Práticas Educativas na Educação de Jovens e Adultos: Um Estudo 

Exploratório em uma Escola Pública de Porto Velho. 

Esp. Zenildo Gomes da Silva Rosa Ribeiro de Brito 2012 

Evasão escolar na 1º série da EJA em uma Escola no município de Porto Velho: 

Um Olhar de Professores e Alunos da Modalidade. 

Profº. Drº. Marco Antônio de Oliveira 

Gomes 

Rosângela de Oliveira Alves 2013 

A Influência de Leitura Literária na Formação do Leitor Crítico na modalidade 

EJA Primeiro Segmento. 

Profª. Ms. Márcia Machado de Lima Waléria Chaves Costa 2013 

O Diálogo como Elemento Metodológico na Prática Pedagógica de EJA. Profª. Ms. Márcia Machado de Lima Maria Zilda Vieira Paiva 2013 

A Formação Continuada dos Professores da EJA: O Papel do Coordenador 

Pedagógico. 

Profª. Ms. Márcia Machado de Lima Silene Marques Teixeira 2013 

Dificuldades e Possibilidades de Aprendizagem no Primeiro Segmento da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro Elizabete da Silva Araújo 

Marques 

2014 

Causa da evasão escolar no ensino médio na modalidade EJA em uma escola 

estadual em porto velho-RO. 

Profª. Drª. Juracy Machado Pacífico Francisca Kele Lacerda de 

Macêdo 

2014 

Aplicação do Currículo na Educação de Jovens e Adultos. Profº. Drº. Wendell Fiori de Faria Izade Lima Gaudino 2014 

A Educação de Jovens e Adultos em Porto velho: Uma Análise da Proposta 

Curricular EJA/SEMED. 

Profº. Drº. Wendell Fiori de Faria Maria Gelian Noronha Dias 2014 

Motivações para o Acesso e Permanência de Primeiro Segmento da Educação 

de Jovens e Adultos. 

Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro Marina Vieira Magalhães Euzébio 2014 

A Educação de Jovens e Adultos e a Efetivação das Suas Funções na Prática 

Escolar: a Percepção de Professores que Atuam Nessa Modalidade de Ensino. 

Profª. Drª. Rosângela de Fátima 

Cavalcante França 

Débora Ferreira da Silva 2014 

A Influência da Formação Continuada para a Atuação do Professor da 

Educação de Jovens e Adultos em Sala de Aula. 

Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro Elijane Nunes Becil da Silva 2014 

A Evasão na Educação de Jovens e Adultos na Percepção de Professores: Um 

estudo de caso no Município de Candeias do Jamarí/RO. 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima 

Cavalcante França. 

Luciana Cristina dos Santos 2015 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, 2018, autora do estudo, com base em informações obtidas em monografias do Curso de Pedagogia, campus de Porto 

Velho, no período de 2010 – 2017. 
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Quadro 2B - TCC (MONOGRAFIA) SOBRE A EJA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIR, CAMPUS - PORTO VELHO. 

 
TITULO ORIENTADOR DISCENTE ANO 

Avaliação da Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos: Visões 

e Estratégias Docentes. 

Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro Deise Castro da Silva 2015 

Educação de Jovens e Adultos – EJA: Fatores que Concorrem para a 

Permanência dos Alunos nesta Modalidade de Ensino. 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima Cavalcante França. Laís Cristina Castro da Silva 2015 

Educação de Jovens e Adultos: Motivos para Evasão e Retorno ao 

Ambiente Escolar. 

Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro Regiane Santos de Paula 

Damasceno 

2015 

Educação de Jovens e Adultos: Rediscutindo Práticas Pedagógicas. Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro Maria Bernadete Colares Jati 2015 

Motivações e Dificuldades de Pessoas Idosas na Educação de Jovens e 

Adultos: Uma Visão e outras Percepções. 

Prof. Drº. Josemir Almeida Barros  Brenda Adrião Angelim 2015 

Motivações para a Permanência na Educação de Jovens e Adultos: Um 

Estudo com Alunos dessa Modalidade de Ensino. 

Profª. Drª. Rosângela de Fátima Cavalcante França. Daniele Santos Alves 2015 

O Retorno dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos do Primeiro 

Segmento do Ensino Fundamental para a Escola. 

Profº. Drº. Wendell Fiori de Faria Vanessa dos Santos Fernandes 2015 

Sentimentos e Posicionamentos dos Alunos da Educação de Jovens e 

Adultos no Ambiente Escolar. 

Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro. Ligia Nadea Novaes Lima 2015 

A Reprovação na Visão do Aluno do 2º Segmento da EJA em uma 

Escola Pública Estadual de Candeias do Jamarí/RO. 

Profª. Drª. Ana Maria de Lima Souza Glauciane Carvalho Silva 2016 

Dos Candeeiros às Políticas da SEMED em Porto Velho: Educação de 

Jovens e Adultos e Violência. 

Profª. Drª. Rosângela Aparecida Hilário. Gilvanda Mesquita Brandão Silva 2016 

Prática Pedagógica e o Uso de Recursos Didáticos na EJA: Um Estudo 

em uma Escola Municipal de Porto Velho-RO. 

Profª. Dr.ª Rosângela de Fátima Cavalcante França Elinete Socorro de Oliveira 

Suares Sousa 

2016 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) como Cidadãos de 

Direito à Educação Integral: Desafios e Possibilidades. 

Profª. Dr.ª Rosângela de Fátima Cavalcante França Rogério Feitosa Barros 2016 

A Importância do Conteúdo Significativo na Educação de Jovens e 

Adultos 

Profa. Drª Marilsa Miranda de Souza Marcele Noboa dos Santos 2017 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, autora do estudo, com base em informações obtidas em monografias do Curso de Pedagogia, campus de Porto Velho, no 

período de 2010 – 2017. *Não houve monografias defendidas no ano de 2011. 2018. 
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Verifica-se que no ano de 2010, somente 1 (uma) monografia foi defendida 

contemplando a Educação de Jovens e Adultos. Vale destacar, que após as buscas, no ano de 

2011, nenhuma monografia foi encontrada que abordasse a modalidade de ensino EJA. Já no 

ano de 2012, apresentam-se 2 (duas) monografias defendidas com a temática da EJA. Em 

2013, foram 4 (quatro) monografias defendidas abordando a EJA.  

No ano seguinte, em 2014, houve um aumento significativo quanto as monografias 

defendidas no curso de Pedagogia da Unir, campus de Porto Velho, abordando a EJA, onde o 

número subiu para 7 (sete).  

Em 2015, o número de monografias defendidas no referido curso com a temática da 

EJA, cresceu um pouco mais, totalizando 9 (nove) trabalhos. Já em 2016 as monografias 

defendidas no curso de pedagogia da Unir, campus Porto Velho, teve uma queda, registrando 

apenas 4 (quatro) monografias defendidas com o tema da EJA. Em 2017, o número de 

trabalhos cai mais ainda, apresentando apenas 1 (uma) monografia no referido tema. 

 

Gráfico 01- Monografias sobre EJA 

 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, 2018, autora do estudo, com base em informações obtidas 

em monografias do Curso de Pedagogia, campus de Porto Velho, no período de 2010 – 2017. *Não houve 

monografias defendidas no ano de 2011. 

 

 

Dentre as 28 (vinte e oito) monografias defendidas no curso de Graduação em 

Pedagogia, tendo como tema a EJA, apenas 3 (três) discute a respeito da formação de 

professor para a esta modalidade de ensino. Sendo que 1 (uma) aborda diretamente a 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MONOGRAFIAS  SOBRE  EJA DEFENDIDAS POR ANO 

MONOGRAFIAS



39 

formação de professores: Souza (2012), que leva como tema a “Formação de Professores da 

Educação de Jovens e Adultos”, tendo como orientador o professor Dr. Marco Antônio O. 

Gomes.  

Já Teixeira (2013) aborda “A Formação Continuada dos Professores da EJA: O Papel 

do Coordenador Pedagógico”, tendo como orientadora a professora Ms. Márcia Machado de 

Lima. No ano seguinte, Silva (2014) traz como tema “A Influência da Formação Continuada 

para a Atuação do Professor da Educação de Jovens e Adultos em Sala de Aula”, e como 

orientadora a professora Drª. Edna Maria Cordeiro.  

 

Gráfico 02- Quadro Temático dos TCC sobre EJA 2010 – 2017. 

 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, 2018 autora do estudo, com base em informações obtidas 

em monografias do Curso de Pedagogia, campus de Porto Velho, no período de 2010 – 2017. 

 

Quanto aos professores com o maior número de trabalhos sobre EJA, orientados no 

Departamento de Ciências da Educação que abordam a Educação de Jovens e Adultos como 

tema, referente ao período de 2010 a 2017, encontra-se a Profª. Drª. Edna Maria Cordeiro, 

com um total de 7 (sete) trabalhos, seguida da Profª. Drª. Rosângela de Fátima C. França, com 

um total de 6 (seis) trabalhos sob sua orientação. O professor Drº Wendell Fiori e a professora 

Ms. Márcia M. de Lima, ambos nesse período tiveram, cada um deles, 3 (três) trabalhos sob 

suas orientações. Esses professores representam 47,82% com orientação a alunos neste tema, 

um total de 23 docentes ativos no Departamento neste período. 
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4.2.2 A Educação de Jovens e Adultos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia 

 

O quadro 3, aborda a Educação de Jovens e Adultos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC) de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), destacando o campus, 

código da disciplina, nome, semestre do curso em que a disciplina é ofertada e carga horária. 

Os dados demonstrados a seguir, são dados obtidos dos PPC da Universidade acima citada, e 

de seus respectivos Câmpi. Os dados serão analisados de acordo com o objetivo: Identificar a 

EJA nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Pedagogia da Unir. 

 

 

Quadro 3 - EJA nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia da Unir. 

Campus Código Disciplina Semestre Carga 

Horária 

Observação 

Porto Velho NEADFP Educação de Jovens e Adultos 6º 80h 60h Teórica 

20h Prática 

Porto Velho NEI 

 

Estágio Supervisionado EJA 6º 40h 40h Prática 

Vilhena NAD16 Fundamentos e Prática da 

Educação de Jovens e Adultos 

7º 80h  

Rolim de Moura NADE Fundamentos e Prática da 

Educação de Jovens e Adultos 

4º 60h 40h Teórica 

20h Prática 

Rolim de Moura NADE Estágio Supervisionado em 

Ambientes Escolares I: Escolas do 

Ensino Fundamental 

6º  120h Prática 

Guajará Mirim NADE Metodologia de Alfabetização de 

Jovens e Adultos 

7º 60h 40h Teórica 

20h Prática 

Ji-Paraná NFG Educação de Jovens e Adultos 3º 80h 60h Teórica 

20h Prática 

Ji-Paraná NEI Estágio Supervisionado nos Anos 

Iniciais, EJA e Gestão 

8º 120h 20h Teórica 

100h Prática 

Ariquemes NFE Educação de Jovens e Adultos 5º 80h  

Ariquemes NEI Estágio Supervisionado 

Obrigatório II 

6º 80h  

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, autora do estudo, com base em informações obtidas nos 

PPC dos Câmpi, 2018.  

 

A Universidade Federal de Rondônia, ao todo, soma-se 7 (sete) Câmpi, sendo que 

apenas 6 (seis) ofertam o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, que são os 

Campus de Porto Velho, Vilhena, Rolim de Moura, Guajará Mirim, Ji-Paraná e Ariquemes. 

De acordo com o quadro acima, todos os câmpi contemplam a Educação de Jovens e Adultos, 

com 2 (duas) disciplinas, sendo que 1(uma) se refere ao Estágio Supervisionado. 

Como o foco principal do presente estudo é o Campus de Porto Velho, será abordado a 

seguir, como se organiza a grade curricular em vigor, do curso de Pedagogia da UNIR. O 
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curso contém um montante de 45 disciplinas, organizadas por núcleos. Conforme o PPC, a 

disciplina “Educação de Jovens e Adultos”, está presente no Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação de Estudos – Eixo: Fundamentos e Práticas Pedagógicas (NADEFP). De 

acordo com o PPC (2012, p. 39), constituem este Núcleo as seguintes disciplinas:  

 

Fundamentos e Prática da Educação Infantil I, Fundamentos e Prática do Ensino das 

Múltiplas Expressões Artísticas, Fundamentos e Prática da Educação Infantil II, 

Fundamentos e Prática do Ensino da Língua Portuguesa, Fundamentos e Prática da 

Alfabetização I, Fundamentos e Prática do Ensino da Matemática, Fundamentos e 

Prática da Recreação e Jogos, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fundamentos e 

Prática da Alfabetização II; Fundamentos e Prática do Ensino de Ciências e 

Educação Ambiental, Educação Profissional, Tecnológica e Financeira, 

Fundamentos e Prática do Ensino da Geografia, Fundamentos e Prática do Ensino da 

História e História e Cultura Afro-Brasileira, Fundamentos e Prática da Educação à 

Distância e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

 

A disciplina “Educação de Jovens e Adultos”, tem como código a sigla NADEFP, é 

ofertada no 6º período do curso, com carga horária de 80 horas, sendo 60 horas teóricas e 20 

horas práticas. Ainda de acordo com o PPC, o curso oferta a disciplina de “Estágio 

Supervisionado EJA”, faz parte do Núcleo de Estudos Integrados (NEI), onde tem como 

código a sigla NEI, ofertada também no 6º período, com carga horária de 40 horas práticas. 

Segundo o PPC (p. 40), fazem parte do NEI, as seguintes atividades formadoras, facultada 

como disciplinas: Atividades Complementares; Estágio Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

A disciplina de Estágio Supervisionado EJA do presente curso, com carga horária de 

40 horas torna-se insuficiente para a formação do discente, pois não nos permite conhecer as 

especificidades dos sujeitos para uma melhor aplicação das práticas pedagógicas. 

 

4.2.3 Ementa da Educação de Jovens e Adultos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia 

 

O quadro 4, contempla o objetivo de identificar o ementário da EJA nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia da Unir. Está organizado com as informações sobre 

campus, código da disciplina, nome e ementa da disciplina, destacando-se esta última 

informação. Consideramos importante destacar as propostas em relação ao conteúdo das 

disciplinas voltadas a EJA nos respectivos PPC. 

. 
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Quadro 4 – Ementa da EJA nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia da Unir 
Campus Código Disciplina Ementário 

Porto Velho NEADFP Educação de 

Jovens e Adultos 

Estudo das políticas de educação de jovens e adultos no Brasil. Estudo crítico do processo de alfabetização de jovens e 

adultos. Dificuldades e problemas de aprendizagens em turmas de educação de jovens e adultos. A avaliação em 

turmas de educação de jovens e adultos. 

 

Porto Velho 

 

NEI 

Estágio 

Supervisionado 

EJA 

Atividade de Observação, Participação e Regência na Educação de Jovens e Adultos. Elaboração de Projeto de 

Estágio. 

Vilhena NAD16 Fundamentos e 

Prática da 

Educação de 

Jovens e Adultos 

Educação enquanto direito de todas as pessoas; acordos e compromissos internacionais do Brasil para com a Educação 

de Jovens e Adultos; políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos em nível federal, estadual e municipal; 

história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; estudo das teorias e dos programas voltados para a educação de 

jovens e adultos. Desenvolvimento e aprendizagem na idade adulta e na velhice; o que sabem e como aprendem 

jovens e adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados; o adulto como aprendiz; material didático para a Educação 

de Jovens e Adultos; experiências práticas com Educação de Jovens e Adultos. 

Rolim de 

Moura 

 Fundamentos e 

Prática da 

Educação de 

Jovens e Adultos 

A Disciplina Educação de Jovens e Adultos, propõe, o estudo do contexto histórico em que surge essa modalidade de 

ensino, as diversas concepções e significados que passam através das políticas públicas, as teorias e práticas pelas 

quais a EJA vai assumindo e os diversos espaços de atendimento da educação de jovens e adultos. Destaca Freire as 

ideias do construtivismo, a interdisciplinaridade e a dialética como pressupostos filosóficos dentre as concepções 

teóricas e práticas que norteiam as orientações epistemológicas sobre o homem, a natureza e a sociedade como 

indicadoras do processo de formação docente para atender a educação de jovens e adultos. 

 

Guajará 

Mirim 

NADE Metodologia de 

Alfabetização de 

Jovens e Adultos 

Histórico da EJA no Brasil; bases epistemológicas das concepções de alfabetização, linguagem e letramento da EJA-, 

bases legais; alfabetização, formação profissional, ética e cidadã da prática docente; alfabetização, letramento e 

práticas didático-pedagógicas da EJA; organização do trabalho pedagógico da EJA, considerando as práticas 

multiculturais, étnico-raciais, ecopedagógicas, o ensino, a pesquisa e a aprendizagem da história e da cultura Afro-

brasileira e africana e indígena. 

 

Ji-Paraná NFG Educação de 

Jovens e Adultos 

Historicidade e contextualização da Educação de Jovens e Adultos no Brasil considerando as políticas públicas em 

seus aspectos legais, sociais, culturais e educativos. Estrutura curricular, propostas e avaliação. A formação do/a 

professor/a de Educação de Jovens e Adultos. Estudo das teorias e dos programas voltados para a Educação de Jovens 

e Adultos. 

Ji-Paraná NEI Estágio 

Supervisionado 

nos Anos Iniciais, 

EJA e Gestão 

Observação, acompanhamento e participação em atividades docentes, pedagógicas e de gestão. Elaboração e execução 

do projeto de docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Plano de ação docente que contemple investigação e 

intervenção educativo pedagógica no contexto de escolas de ensino fundamental com ênfase nos anos iniciais. 

Elaboração e socialização do relatório de estágio. 

Ariquemes NFE Educação de 

Jovens e Adultos 

Estudo das políticas de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Estudo crítico do processo de alfabetização de jovens 

e adultos. Dificuldades e problemas de aprendizagens em turmas de educação de jovens e adultos. Direitos 

Educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 
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Ariquemes NEI Estágio 

Supervisionado 

Obrigatório II 

Atividade que, por determinação legal, visa à aquisição-reelaboração de competência profissional na área de 

formação. 

Introdução: Orientações básicas sobre estágio supervisionado em alfabetização infantil, de jovens e adultos. Estudo da 

realidade político-educacional de uma escola com alfabetização infantil ou de jovens e adultos. Estudo da prática 

docente. Prática docente. 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, autora do estudo, com base em informações obtidas nos PPC dos Câmpi. 2018. 
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As ementas dos cursos de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

trazem aspectos em comum, como políticas públicas para a EJA, bases legais, historicidade e 

contextualização, a formação profissional, ética e cidadã da pratica docente, dentre outros 

aspectos. Todas estão de acordo com o que se propõe o PPC de cada campus. 

De acordo com o quadro acima, a ementa do curso de pedagogia, campus de Porto 

Velho, referente à disciplina da Educação de Jovens e Adultos, e Estágio Supervisionado 

EJA, vem contemplar e contribuir com a formação do acadêmico, levando o mesmo a 

conhecer as políticas da educação de Jovens e adultos no Brasil, a fazer um estudo crítico do 

processo de alfabetização de jovens e adultos, conhecer as dificuldades e problemas de 

aprendizagens em turmas de educação de jovens e adultos, como também, conhecer o 

processo de avaliação em turmas de educação de jovens e adultos. 

O Estágio Supervisionado proporcionará atividade de observação, participação e 

regência na Educação de Jovens e Adultos. Levando o acadêmico à elaboração de Projeto de 

Estágio, a vivenciar experiências e a conhecer as especificidades dos sujeitos da educação de 

jovens e adultos.   

 

4.2.4 A produção científica com base nos resumos dos TCC da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) campus Porto Velho 

 

O quadro 5, apresentado a seguir, atende ao objetivo de identificar a produção 

cientifica com base nos resumos dos trabalhos de conclusão de curso da Unir, campus Porto 

Velho. Na tabela em questão, está organizada por título do trabalho, principais teóricos 

identificados na bibliografia e, ainda, o problema levantado no estudo para o TCC, ano da 

monografia. O quadro é importante pois permite notar os principais autores que estão 

presentes nas monografias sobre a EJA do Curso de Pedagogia Campus de Porto Velho. 
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Tabela 5 – TCC Sobre a EJA – Conteúdos com Base nos Resumos. 
TÍTULO PRINCIPAIS TEÓRICOS REFERENCIADOS PROBLEMA ANO 

Currículo e Didática na Educação de Jovens 

e Adultos: Um estudo de caso na Escola 

Dom João Batista Costa no Município de 

Candeias do Jamari-RO 

Moreira e Silva (1994); Brzezinski (1997); Libâneo (1990) 

Pinto (1992); Ribeiro (1992); Freire (1996); Gadotti e 

Romão (2005); LDBEN 9.394/96 

Analisar e compreender como se dá a relação do 

currículo escolar com a didática na Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

 

2010 

Formação de Professores da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Arroyo (2006); Cury (2007); Franchi (1995); Gentili (2003); 

Oliveira (2004); Ribeiro (2001); Saviani (2009); Santos 

(2003). 

Formação inicial e continuada docente e as 

condições materiais de trabalho. 

 

 

2012 

Métodos e Práticas Educativas na Educação 

de Jovens e Adultos: Um Estudo 

Exploratório em uma Escola Pública de 

Porto Velho. 

Freire (1979); Fuck (1994); Ferreiro (2001) Métodos e práticas pedagógicas utilizadas nas 

salas de aulas, adequação ao contexto dos alunos, 

análise. 

 

2012 

Evasão Escolar na 1º série da EJA em uma 

Escola no Município de Porto Velho: Um 

Olhar de Professores e Alunos da 

Modalidade. 

Souza (2007); Rodrigues (2010); Freire (2007) Compreender as razões da evasão de alunos 

matriculados na Educação de Jovens e Adultos. 

 

2013 

A Influência de Leitura Literária na 

Formação do Leitor Critico na Modalidade 

EJA Primeiro Segmento. 

Freire (1996; 2009); Lerner (2002); Lajolo (1982; 1994); 

Soares (2004); Raths (1997). 

Influência da leitura literária na formação do 

leitor crítico e estratégias metodológicas 

utilizadas para desenvolver as habilidades. 

 

2013 

O Diálogo como Elemento Metodológico na 

Prática Pedagógica de EJA. 

Freire (1985; 1979; 1980; 1996; 2001; 2005). Análise do diálogo e contribuição para o aluno  

2013 

A Formação Continuada dos Professores da 

EJA: O Papel do Coordenador Pedagógico. 

Gil (1982); Barreto (1998); Constituição Federal (1988); 

LDBEN 9.394/96; Freire (1992; 1996); Libâneo (2004). 

Estratégias de formação continuada 

implementadas pelo coordenador pedagógico aos 

professores. 

 

 

2013 

Dificuldades e Possibilidades de 

Aprendizagem no Primeiro Segmento da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Ludke; André (1986); Freire (1996); Haddad; Di Pierro 

(2000); César; Santos (2009); Soares (1998); LDBEN 

(9.394/96); Constituição Federal (1988). 

Identificar dificuldades mais presentes e 

estratégias pedagógicas desenvolvidas com os 

alunos, com o intuito de saná-las. 

2014 

Causa da Evasão Escolar no Ensino Médio 

na Modalidade EJA em uma Escola 

Estadual em Porto Velho-RO 

Arroyo (2001); Dália (1983); Di Rocco (1979); Freire 

(2001); Gadotti; Romão (2005); LDBEN(9.394/96); 

Constituição Federal (1988) 

Levantar os fatores motivadores da evasão no 

ensino médio dessa modalidade. 

 

 

2014 

Aplicação do Currículo na Educação de 

Jovens e Adultos 

Libâneo (2001); Beauchamp (2007); Faria (2009); 

Freire (1982); Gadotti (2011); Haddad (2000); 

Ribeiro (2008); Piletti (1999); Gil (1991); LDBEN (1996); 

Constituição Federal (1988) 

Analisar como está sendo aplicado o currículo na 

EJA, como contribuem para construir saberes que 

possibilitem ampliar o exercício da cidadania. 

 

 

2014 

A Educação de Jovens e Adultos em Porto Paiva (1987); Haddad; Di Pierro (2000); Zotti (2004); Carli Análise da proposta curricular da EJA do 2014 
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velho: Uma Análise da Proposta Curricular 

EJA/SEMED. 

(2004); Feitosa (2012); Faria (2009); Gazoli (2013); Freire 

(1987; 1996); Constituição Federal (1988) 

município de Porto Velho. 

Motivações para o Acesso e Permanência no 

Primeiro Segmento da Educação de  Jovens 

e Adultos. 

Soek, Haracemiv, Stoltz (2009); Haddad, Di Pierro (2000); 

DCNs (2000); Freire (2006; 2011) 

Analisar as motivações de jovens e adultos para 

acessar e manter-se na escola. 

 

2014 

A Influência da Formação Continuada para 

a Atuação do Professor da Educação de 

Jovens e Adultos em 

Sala de Aula. 

Gadotti; Romão (2005); Freire (1979; 1996); Nóvoa (1999); 

Paiva (2003); Pérez (2003); Ramalho (2003) 

Como a formação continuada pode ajudar o 

professor da EJA. 

 

2014 

A Educação de Jovens e Adultos e a 

Efetivação das suas Funções na Prática 

Escolar: a Percepção de Professores que 

Atuam Nessa Modalidade de Ensino. 

Freire (1990; 1987; 2001); Gadotti; Romão (2010); Gadotti 

(2000); Gil (2002); Gracindo (2007); Paiva (1987); LDBEN 

(9.394/96); Constituição Federal (1988) 

Investigar a percepção dos professores sobre 

essas funções. 

2014 

A Evasão na Educação de Jovens e Adultos 

na Percepção de Professores: Um estudo de 

caso no município de Candeias do 

Jamari/RO. 

Arroyo (1997); Bardin (1995); Bourdieu (1975); Azevedo 

(2015); Freire (2006; 1996; 1979); Gadotti (2006); Paiva 

(1997); Pinto (2010); Digiácomo (2015) 

Em que consiste, na percepção dos professores as 

possíveis causas para a evasão dos alunos da EJA. 

2015 

Avaliação da Aprendizagem na Educação 

de Jovens e Adultos: Visões e Estratégias 

Docentes. 

Luckesi (2006; 2011); Hoffmann (1994; 1997; 2012); Rial 

(2014); Ribeiro (2011); Freire (1992; 1997); LDBEN 

(9.394/96); Constituição Federal (1988); Libâneo (1994). 

Analisar a concepção e as práticas de avaliação 

das professoras que atuam com a EJA. E saber os 

instrumentos avaliativos que utilizam. Quais 

seriam as concepções dos professores da EJA 

sobre a avaliação de aprendizagem? 

2015 

Educação de Jovens e Adultos – EJA: 

Fatores que Concorrem para a Permanência 

dos Alunos nesta Modalidade de Ensino. 

Faria (2009); Haddad, Di Pierro (2000); Gadotti, Romão 

(2005); Leal; Lima (1996); LDBEN (9.394/96); Constituição 

Federal (1988) 

Quais os fatores que motivam e desmotivam a 

permanência dos alunos na Educação de Jovens e 

Adultos? Averiguar tais fatores, descrevendo-os. 

2015 

Educação de Jovens e Adultos: Motivos 

para Evasão e Retorno ao Ambiente 

Escolar. 

Arroyo (2006); Soares (2002); Santos (2003); Freire (1996; 

2001), Proposta Curricular para o primeiro segmento da EJA 

(2001; 2002); Constituição Federal (1988); LDBEN 

(9.394/96) 

Identificar as causas da evasão, seus fatores 

externos e internos e os motivos do retorno ao 

ambiente escolar dos alunos da EJA. 

2015 

Educação de Jovens e Adultos: 

Rediscutindo Práticas Pedagógicas. 

Freire (1987; 1979; 1992; 1997; 2000); Candau (2001); 

Bardin (2009); Gadotti; Romão (2005); Gil (2002); Nóvoa 

(1999). 

Investigação das práticas pedagógicas mais 

apropriadas ao primeiro segmento da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), e identificação das 

propostas de inovações pedagógicas. 

2015 

Motivações e Dificuldades de Pessoas 

Idosas na Educação de Jovens e Adultos: 

Uma Visão e outras Percepções. 

Freire (1983; 2001; 1998; 1992); Gadotti; Romão (2001; 

2007; 1994); Furter (1974); Alberti (2005); Oliveira; Paiva 

(2004); Soares (2002); Gerhardt; Silveira (2009); Saviani 

(2003); INEP (2012); LDBEN (9.394/96); Constituição 

Federal (1988) 

Investigar a EJA, com enfoque nas motivações e 

dificuldades de pessoas idosas ao longo do 

processo de alfabetização. 

2015 
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Motivações para a Permanência na 

Educação de Jovens e Adultos: Um Estudo 

com Alunos dessa Modalidade de Ensino. 

Boruchovitch; Bzuneck (2009); Biaggio; Nerva (1995); 

Freire (1996; 2011); Gadotti; Romão (2006); Lakatos; 

Marconi (2009); Paiva (1995). 

Quais fatores proporcionam a permanência dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos em sala 

de aula? 

2015 

O Retorno dos Alunos da Educação de 

Jovens e Adultos do Primeiro Segmento do 

Ensino Fundamental para a Escola. 

André (1986); Azevedo (2000); Brandão (2005); César; 

Santos (2009); Di Pierro (2008); Freire (1987; 1996); 

Haddad; Pierro (2000); Ludke; Moura (2004); Soares (1998; 

2006); LDBEN (9.394/96); Constituição Federal (1988); 

Parecer (11/2000); Resolução (01/2000). 

Quais são os motivos que levam os alunos a 

retornarem para a escola na EJA e frequentarem o 

primeiro segmento do Ensino Fundamental de 

uma escola pública de Porto Velho? 

2015 

Sentimentos e Posicionamentos dos Alunos 

da Educação de Jovens e Adultos no 

Ambiente Escolar. 

Bardin (2009); Freire (2009; 2007; 1982); Oliveira (2007); 

Fachin (2003); 

Quais sentimentos e percepções possuem os 

alunos da EJA sobre o estudo, o professor, a 

escola e as dificuldades encontradas no seu 

retorno à escola? 

2015 

A Reprovação na Visão do Aluno do 2º 

Segmento da EJA em uma Escola Pública 

Estadual de Candeias do Jamarí/RO. 

Duarte (2015); Vasconcellos (2014); Sousa (2014); 

Fernandes (2011); Jacomini (2009); Figueiredo, (2009); 

Luckesi (2011); Santos; Sant’Ana (2013); Haddad, Di Pierro 

(2000); Freire (1996). 

O que alunos com histórico de reprovação 

pensam sobre a reprovação escolar? 

2016 

Dos Candeeiros às Políticas da SEMED em 

Porto Velho: Educação de Jovens e Adultos 

e Violência. 

Bardin (1977); Charlot (2002); Gazoli; Leite (2013); Freire 

(1996; 1995); Haddad; Di Pierro (2000); Ludke; André 

(1996); Paiva (1987); Pinto (1982); Ribeiro (2001); LDBEN 

(9.394/96; 5.692/71; 5.379/67; 8.112/90). 

Causas, motivos ou razões que tem contribuído 

para o fechamento de turmas do primeiro 

segmento de Ensino da Educação de Jovens e 

Adultos em uma Escola Municipal de Porto 

Velho/RO. 

2016 

Prática Pedagógica e o Uso de Recursos 

Didáticos na EJA: Um Estudo em uma 

Escola Municipal de Porto Velho-RO. 

Aranha (2006); Bogdan; Biklen (1994); Cerqueira (1996); 

Ferreira (2007); Freire (2010; 1996); Freitas (2007); Gadotti; 

Romão (2005); Gadotti (2006); Gil (2004); Libâneo (1990); 

Paiva (1973); Perrenoud (2000); Saviani (2005); 

Constituição Federal (1988); LDBEN (9.394/96) 

Como o coordenador pedagógico e os professores 

que atuam na Educação de Jovens e Adultos 

concebem os recursos didáticos utilizados nesta 

modalidade de ensino? 

2016 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) como Cidadãos de Direito à 

Educação Integral: Desafios e 

Possibilidades. 

Arroyo (2012); Azevedo (1932); Bardin (2002); Bogdan 

(1994); Brandão (2012); Faria (2009); Freire (2001; 1996); 

Gadotti (2009); Di Pierro (2001). 

Em que consistem os desafios e as possibilidades 

do desenvolvimento de uma educação Integral na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA)? 

2016 

A importância do conteúdo significativo na 

Educação de Jovens e Adultos 

Aranha (1996; 2006); Arroyo (2007); Dante (1998); Freire 

(1987; 1996; 2006; 2008; 2000); Haddad; Di Pierro (2000; 

2015); Hoffmann (2001); Lakatos; Marconi (2003); Libâneo 

(2008); Paiva (1973); Vygotsky (1998). 

Investigar se os alunos do primeiro segmento da 

EJA estão aprendendo conteúdos significativos 

no contexto em que vivem que os tornem mais 

críticos quanto ao seu papel social. 

2017 

Fonte: Elaborado por Ana Cláudia Ramos de Assis, autora do estudo, com base em informações obtidas em monografias do Curso de Pedagogia, campus de Porto Velho, no 

período de 2010 – 2017. *Não houve monografias defendidas no ano de 2011. 2018. 
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Dentre as 28 (vinte e oito) monografias defendidas no período de 2010 a 2017, que 

abordam a educação de jovens e adultos, através dos títulos, percebe-se a variedade de 

temáticas estudadas. Após identificar as monografias, aponta-se que apenas 3 (três) vem de 

encontro a um dos objetivos da presente pesquisa que foi identificar e analisar nas 

monografias em EJA, temas que abordam a formação de professores para a educação de 

jovens e adultos. 

Neste caso, para atender o referido objetivo, através de uma leitura das monografias, 

inicialmente, considera-se os títulos, os resumos, o referencial teórico e o problema de 

pesquisa dessas monografias. Dessa forma, o trabalho que aborda diretamente a formação de 

professores para a EJA, foi Souza (2012), seguida de Teixeira (2013), que debate a formação 

continuada dos professores da Educação de Jovens e Adultos; o papel do coordenador 

pedagógico. Já a terceira monografia, é de Silva (2014), que traz como tema a influência da 

formação continuada para a atuação do professor da educação de jovens e adultos. A baixa 

presença de estudos nesta área é uma característica comum na educação de jovens e adultos. 

Quanto as bases teóricas das 28 (vinte e oito) monografias que discute a EJA como 

tema, as referências mais encontradas, e de acordo com ênfase da autoria, referenciadas, 

foram:  

Ênfase: Sobre Formação Docente e Política de Formação Docente (Ser Professor) 

 Paulo Freire (1996; 1979; 2007; 1985; 1980; 2001; 2005; 1992; 1997; 1995; 

2008; 200),  

 Vanilda Pereira Paiva (1987; 2003; 1973; 1997; 1985),  

 Miguel Gonzalez Arroyo (2006; 2001; 1997; 2012; 2007),  

 Vera Masagão Ribeiro (1992; 2001; 2008; 2011),  

 Antônio Carlos Gil (2004; 2002; 1991; 1982),  

 José Carlos Libâneo (2004; 2001; 1994; 2008; 1990. 

Ênfase: Sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA - modalidade) 

 Moacir Gadotti e José E. Romão (2005; 2001; 2007; 1994; 2006). 

Ênfase: Metodologia de pesquisa (para análise dos dados dos estudos) 

 Laurence Bardin (1995; 2009; 1977; 2002). 

Ênfase: Sobre Legislação (Base Empírica) 

 Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96). 
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Dentre os autores encontrados, que utilizados nas monografias para estudo sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, e a formação de professores, destaca-se Paulo Freire com o 

maior número de citações, seguido de Vanilda Paiva, Miguel Arroyo, Vera Ribeiro e Moacir 

Gadotti e José Romão. Percebe-se que, de fato, Paulo Freire é a maior referência quando se 

trata de educação de jovens e adultos. 

No que se refere ao problema de pesquisa das monografias analisadas e os objetivos, 

pode-se perceber que são semelhantes. Algumas pesquisas apresentam apenas o objetivo, 

enquanto outras trazem a problemática em evidência. 

Em Souza (2012), pode-se perceber a partir do resumo da monografia que a mesma 

objetivou conhecer o perfil socioeconômico de alunos e professores, bem como, a formação 

inicial e continuada docente e as condições materiais de trabalho. E para alcançar tal objetivo, 

a referida autora recorreu a aplicação de questionários para docentes e discentes de uma 

determinada escola. 

Semelhante ao trabalho de Souza (2012), o trabalho de Teixeira (2013), objetiva saber 

como é ofertada a formação continuada aos professores da EJA. Para tanto, valeu-se do 

questionário estruturado, no entanto, além de realizar a pesquisa com os professores, também 

foi necessário envolver supervisores e coordenadores pedagógicos. Ainda, Silva (2014) segue 

na mesma perspectiva das autoras anteriores, abordando em sua monografia a influência da 

formação continuada para a atuação do professor da educação de jovens e adultos. A referida 

autora pretende responder a seguinte questão: Como a formação continuada pode ajudar o 

professor da EJA? Para responder a esse questionamento, Silva (2014) recorre à entrevista 

que foi realizada com os professores que lecionavam na EJA da 1ª a 4ª série, do ano de 2014. 

Através da entrevista aos professores, pode-se observar na monografia de Silva (2014, p. 28), 

quando a autora pergunta se os professores fizeram alguma formação específica para trabalhar 

na EJA, um total de 4 (quatro) entrevistados, todos respondem que não.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar as principais características da produção acadêmica sobre formação de 

professores para a educação de jovens e adultos, no curso de pedagogia da Unir, campus de 

Porto velho, realizada no período de 2010 a 2017, foi a finalidade deste estudo, que apontou 

que a produção sobre este tema, ainda é primária. Como questão norteadora buscou 

responder: Qual a produção acadêmica do curso de pedagogia da Unir, campus de Porto 

Velho, no período de 2010 a 2017?  

Para isso optou-se por uma metodologia de abordagem qualitativa, de caráter 

bibliográfico, descritivo e exploratório, o qual teve como objeto de pesquisa, o material sobre 

a produção acadêmica, no caso, as monografias que abordam o tema da EJA, para alcançar os 

resultados foi necessário fazer um levantamento das monografias defendidas no referido 

curso, em especial, as que tratam da formação de professores, e formação continuada de 

professores nessa modalidade de ensino. 

Desse modo, apoiando-se nos aspectos apresentados no presente estudo, considera-se 

que as referidas monografias evidenciaram que o seu objeto de estudo debate sobre a 

Educação de Jovens e Adultos e à Formação de Professores para a EJA. No que se refere à 

pesquisa na formação de professores para esta modalidade de ensino, nota-se que a mesma 

ainda é pouco explorada, considerando a importância da formação a estes profissionais. 

No que diz respeito ao tema Formação de Professores, destacam-se 3 (três) trabalhos 

distintos, Souza (2012), que traz como tema a “Formação de Professores da Educação de 

Jovens e Adultos”; Teixeira (2013) aborda “A Formação Continuada dos Professores da EJA: 

O Papel do Coordenador Pedagógico” e Silva (2014) com o tema “A Influência da Formação 

Continuada para a Atuação do Professor da Educação de Jovens e Adultos em Sala de Aula”. 

Essas monografias as exploraram sobre a questão de interesse, desse estudo. A partir dos 

dados obtidos com a análise, demonstra-se o problema de estudo das monografias, como 

também os teóricos que foram estudados para a realização da referida monografia analisada. 

O presente estudo vem tornar público a carência de produções acadêmicas nesta área, 

mostrando que se faz necessário explorar estudos no que se refere à formação de professores 

da UNIR, na modalidade de ensino EJA, contribuindo assim com o aprendizado e a formação 

dos sujeitos envolvidos neste processo de ensino. 

De modo geral, relacionado à questão de pesquisa e/ou problema de investigação que 

tem conexão com os objetivos das monografias, verificou-se que se preocuparam em 

responder questionamentos voltados para a realidade dos problemas enfrentados pelos sujeitos 
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da EJA em sua trajetória escolar. Entende-se que a formação de professores para a EJA é um 

tema muito importante de se pesquisar, e que precisa ser mais explorado. Por fim, destaca-se 

que esse estudo contribuiu para minha formação docente, uma vez que tive a oportunidade de 

conhecer a produção cientifica que envolve a educação de jovens e adultos. Sobretudo, 

despertou-me a fazer reflexões acerca de estudos se referem à formação para a EJA. 

Como em toda pesquisa há dificuldades, com esta não foi diferente, vale destacar que 

durante as buscas das monografias estudadas, no site do Departamento de Ciências da 

Educação, na sala de impresso, bloco 1Q, na biblioteca da Universidade, alguns trabalhos não 

foram encontrados. No entanto, as buscas não cessaram, optei a fazer buscas no google 

acadêmico, scielo e no google geral, onde foi possível encontrar alguns trabalhos. A partir das 

experiências vivenciadas no desenvolvimento desta pesquisa, outras questões vieram à tona, 

como: Quais conhecimentos têm sido oportunizados na formação continuada desses 

professores? Como lidar com os sujeitos da EJA? Qual a dificuldade encontrada pelo 

professor ao se deparar com a realidade desse público, que traz uma bagagem de 

conhecimentos diferenciadas? Questões que poderiam desencadear em novas pesquisas. 

Por fim, espera-se que os resultados desse estudo, propiciem reflexões e debates 

acerca da necessidade de se pesquisar a formação de professores para a EJA na Unir, campus 

de Porto Velho, com o intuito de vir a contribuir com o avanço de pesquisas na formação de 

professores para estes sujeitos. 

Considerando as necessidades e as especificidades da prática pedagógica na Educação 

de Jovens e Adultos, esta precisa ser reconhecida pelos educadores, a formação docente no 

curso de pedagogia, mesmo não sendo suficiente, ainda é a formação mais adequada para 

atender os sujeitos da EJA, e essa modalidade de ensino está presente no currículo do curso de 

Pedagogia. 
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