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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

RESUMO 

Conhecer a importância da Educação de Jovens e Adultos para a sociedade, bem 

como analisar com maior aprofundamento as questões relacionadas ao papel do 

professor, como as propostas metodológicas utilizadas e sua adequação às 

características desses alunos são os desafios a serem superados para que a EJA 

possa resultar na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Para tanto, é 

fundamental que o professor tenha uma formação de qualidade, bem como tenha 

aspirações para o desenvolvimento da sua qualificação profissional a fim de 

contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos da EJA. 

 

 INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos tem sido instrumento de grande importância para 

alfabetização de pessoas que não concluíram seu ensino regular na idade certa, e 

atualmente, muitos desafios precisam ser superados, como a formação de 

professores para essa modalidade de ensino.  

A carência da abordagem a cerca desta temática, bem como a falta de 

aprofundamento teórico nos cursos de graduação para a EJA, poder resultar na 

qualidade de ensino.  

O professor da EJA não pode se eximir de suas responsabilidades educacionais, 

para tanto precisa haver disposição, buscando apoio escolar objetivando adquirir 

novos conhecimentos para superação das dificuldades em sala de aula, melhorando 

assim o processo de ensino e aprendizagem.  

 

OBJETIVOS 

Analisar a necessidade da formação de professor para a Educação de Jovens e 

Adultos, discutindo a importância da postura docente na relação com o aluno da EJA 

a fim de aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem dessa modalidade da 

educação. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é bibliográfica e será desenvolvida por meio de material já 

elaborado e publicado, como livros, revistas, artigos científicos, a fim de 



possibilitar a análise de várias ideias e informações de artigos, de vários 

autores. 

Na pesquisa bibliográfica, levanta-se o que já se produziu em determinado 

assunto e, aqui, fica patente, justificando, obviamente, o objetivo do presente 

trabalho, qual seja, uma revisão literária, enquanto pesquisa bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos referentes 

a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” (FREIRE,1996 p. 47). 

Freire (1996) vislumbra uma nova perspectiva com relação ao processo de ensino-

aprendizagem em que o professor tem o papel de  facilitador dos conteúdos a serem 

estudados e o aluno é visto como protagonista da construção do seu conhecimento 

por meio da interação. O autor (1981, p. 79) acredita que “ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”.  

Para que a educação se torne significativa, com um sentido, esta precisa ser 

qualitativa, os conhecimentos dos alunos como sujeito social, cultural e de direitos 

não podem ser ignorados e o professor não pode se eximir da responsabilidade de 

potencializar o que os alunos sabem. 

As perspectivas entre professor e aluno no ambiente educacional precisam ser 

expandidas, desenvolver novas habilidades com competência perante as 

especificidades, peculiaridades e complexidade do processo educativo, bem como 

dos alunos da EJA. Para tanto, o professor deve estar em constante atualização, 

buscando experimentações que possam vencer a pobreza cultural em nossa nação. 

Olhar atentamente para os rumos que da educação brasileira nos dias atuais, sua 

qualidade, bem como os benefícios que ficarão para as gerações posteriores é uma 



problemática na qual o educador precisa posicionar-se visando a erradicação do 

analfabetismo, a dinâmica que a educação precisa para alcançar novas dimensões 

vencendo o tradicionalismo. 
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