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RESUMO
Uma das modalidades de ensino constituintes  da  Lei  de Diretrizes  e  Bases da  Educação Nacional  nº  9.394/96,  a
Educação de Jovens e Adultos (EJA), busca entre outros quesitos levar o conhecimento àqueles jovens e adultos que
não tiveram a oportunidade de estudo em tempo considerado regular. Assim, como em todos os níveis da Educação
Básica, a EJA apresenta alguns problemas principalmente em se tratando à formação do educador. A formação inicial
dos professores voltada para a EJA, por vezes é escassa ou realizada de modo pontual, não se restringindo a um curso
de graduação, mas a vários deles. Neste trabalho, serão expostos resultados de uma pesquisa realizada no curso de
Ciências Biológicas/ Naturais, ofertados em quatro universidades da região Oeste do Paraná. Para a coleta de dados
foram utilizadas entrevistas áudio-gravadas com professores universitários desse curso, especificamente das disciplinas
licenciadas, totalizando doze entrevistados, tendo como intuito verificar a frequência de abordagem sobre a EJA em sala
de aula com os futuros professores do ensino de ciências e se assim necessário, verificar a possibilidade de inserir a
EJA na grade curricular  do curso em questão.  A partir  da análise dos dados,  foi  possível  diagnosticar  que a EJA
apresenta diminuto espaço dentro das disciplinas licenciadas do curso investigado, entretanto, houve interesse da parte
docente em trabalhar essa modalidade com maior ênfase, tornando uma formação inicial melhor fundamentada. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Ciências, Formação inicial; Jovens e Adultos.

1 INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), incisa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9. 394/96 tem por finalidade, oferecer aos indivíduos carentes de estudo, a conclusão do
ensino básico, sendo este apresentado em forma de ciclos: Ensino Fundamental e Médio. 

Com o intuito de melhorar o emprego, a qualidade de vida, concluir o ensino básico, entre
outros  motivos,  esses  jovens  e  adultos  retornam  para  as  salas  de  aula  em  busca  do
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos (GADOTTI, 2011). Tais indivíduos, não são como uma
folha de papel em branco, mas já trazem arraigados consigo conceitos de vida e de história “Eles
são jovens e adultos com toda uma história de vida já construída, trazendo em suas bagagens
concepções sobre o mundo que os cerca” (MUENCHEN E AULER, 2007, p.05). Dessa forma, a
construção do conhecimento no contexto escolar é de grande valia. 

Em se tratando de sala de aula, por vezes, o aluno EJA acaba sendo desmotivado pela
metodologia utilizada pelo professor e sua falta de preparo e conteúdo programático do livro didático
sem sentido, contribuindo assim, para a evasão desse aluno (MUENCHEN E AULER, 2007). 

Voltando os olhares para o professor inserido no contexto EJA, salientamos o despreparo do
professor  o  qual  está  diretamente  relacionado  com  a  sua  formação  inicial.  Esta,  por  vezes,
apresenta-se de modo universal e geral, para atender todas as modalidades de ensino vigentes no
âmbito nacional, o qual mediante a prática muda de configuração (ARROYO, 2006). 

Algumas características  do  professor  e  sua  atuação  com esse público  diferenciado são
elencados por alguns autores. Para Gadotti (2011, p.39), o professor deve “respeitar as condições
culturais do jovem e adulto (...) fazer o diagnóstico histórico-econômico do grupo (...) e estabelecer
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um canal  de  comunicação  entre  o  saber  técnico  (erudito)  e  o  saber  popular”.  Ou  seja,  tomar
conhecimento do perfil de sua turma e assim, gradativamente construir o conhecimento científico
reconhecendo os limites de cada um. Segundo Freire (2011), o que importa na formação docente vai
para  além  da  repetição  de  conteúdos,  mas  deve  considerar  a  “compreensão  do  valor  dos
sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo
que, ao ser “educado”, vai gerando coragem” (FREIRE, 2011, p.45). 

No entanto, pesquisas demonstram que a formação inicial do professor para a EJA é quase
nula ou deficitária, comprometendo dessa forma, o trabalho do professor e a formação do próprio
aluno (MARASCHIN E BELHOCHIO, 2006; MUENCHEN E AULER, 2007). Soares (2006) relata em
sua  pesquisa,  que  a  maioria  das  universidades  do  território  nacional  que  oferecem  cursos
licenciados,  não  contemplam  as  especificidades  da  EJA  em  suas  grades  curriculares.  Em
contrapartida, o Parecer CEB nº.  11/2000 estabelece que “As licenciaturas e outras habilitações
ligadas aos profissionais do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da
EJA” (BRASIL, 2000, p.58). Evidencia-se assim, que em um contexto prático, a EJA vem sendo
pouco mencionada, desvalorizando essa modalidade de ensino. 

A falta de abordagem da EJA dentro dos cursos de formação inicial se torna mais evidente
quando restringido em alguns cursos licenciados. Uma pesquisa realizada entre o período de 2012 e
2014  demonstrou  que  os  cursos  de  Ciências  Biológicas  Licenciatura  oferecidos  em  quatro
universidades do Oeste do Paraná, não abordam de forma significativa a EJA e suas especificidades
com os futuros licenciados (BÄR, 2014). Já os autores Gil-Pérez e Carvalho (2009) destacam que o
currículo dos cursos de Ciências Biológicas Licenciatura deveriam ser (re) estruturados, de forma
que abarcassem com mais ênfase as disciplinas formadoras de professores, com aprofundamento
no conteúdo e nos conceitos que poderão ser  explicitados na Educação Básica,  trabalhar  com
possíveis dificuldades que os alunos da escola trarão para sala de aula, entre outros aspectos. Isso
se faz necessário, pois na medida em que o professor de ciências ingressa no mercado de trabalho,
pode deparar-se com diferentes níveis de ensino e modalidades como a EJA, a qual também exige
um preparo específico do professor.

Diante dos relatos, a pesquisa desenvolvida buscou entre outros objetivos, verificar qual o
nível  de abordagem sobre a EJA no curso de licenciatura em Ciências Biológicas oferecido em
quatro universidades do Oeste do Paraná. Mediante os resultados com entrevistas aos docentes da
área, indagou-se os mesmos sobre a probabilidade de implementar na grade curricular a modalidade
EJA, sendo em uma disciplina específica, inserida em uma delas ou com projetos e oficinas. 

Esperamos assim, contribuir com os resultados levantados e promover a sensibilização das
universidades para melhor valorização da modalidade EJA. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa de campo realizada entre os anos de 2012 e 2014, contou com a participação de
quatro universidades localizadas na região Oeste do Paraná: duas na cidade de Cascavel e duas
situadas na cidade de Foz do Iguaçu. Essas instituições foram escolhidas por ofertar o curso de
Ciências da Natureza ou Ciências Biológicas Licenciatura, sendo duas delas de caráter privado, uma
federal e uma estadual. A região Oeste do Paraná foi assim escolhida e delimitada, pois o curso de
Pós-Graduação  em  Educação  está  inserido  na  cidade  de  Cascavel/PR  e  esta  inserida  na
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP). A partir dessa organização, traçou-se o
número de universidades ofertantes do curso pertencentes à região da AMOP e posteriormente o
desenvolvimento de pesquisa. 
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A coleta  de  dados  deu-se  através  de  entrevistas  áudio-gravadas  com um total  de  doze
docentes da área da licenciatura do curso investigado. De forma detalhada, foram entrevistados três
professores na Instituição 1 (Privada), dois professores na Instituição 2 (Privada), dois professores
na Instituição 3 (Federal)  e cinco professores na Instituição 4 (Estadual).  Todos os professores
ministravam aula no curso de Ciências Biológicas ou Naturais, nas disciplinas educacionais. 

A pesquisa teve como objetivo averiguar, entre outros critérios, se há uma abordagem sobre a
EJA nas aulas ministradas por esses docentes e caso isso não ocorresse, qual a probabilidade de
implantar a modalidade EJA na grade curricular. 

A entrevista apresentou um roteiro de perguntas pré-estabelecidas nas quais destacam-se
duas para o momento: 

1) Durante sua atuação como docente nesta instituição e no curso de Ciências Biológicas você
aborda a questão da EJA em sala de aula? De que forma faz isso? 

2) Sugere algum momento específico do curso para isso? Sugere que fosse feita uma Prática de
Ensino específica para trabalhar com EJA? 

Para  identificar  a  fala  dos  professores  foi  utilizado  de  uma  simbologia,  para  manter  o
anonimato dos mesmos, como destaca Manzini (2007, p.11) “A identificação por siglas ou letras dos
entrevistados é uma característica importante na transcrição e na apresentação dos trechos das
transcrições nos trabalhos de pesquisa”.  Portanto, os docentes universitários foram identificados
como P1 (...) P12.

Do mesmo modo, as Instituições também foram identificadas por siglas: Instituição Privada
(I1), Instituição Privada (I2), Instituição Federal (I3) e Instituição Estadual (I4). 

Para além da pesquisa de campo, nos utilizamos da pesquisa bibliográfica e documental, para
dar suporte e embasamento teórico para a análise e compreensão dos dados coletados em campo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados nesse trabalho foram divididos em dois quadros. O primeiro quadro
irá salientar algumas falas relevantes dos professores, sobre a primeira pergunta já mencionada, a
qual se refere ao nível de abordagem sobre a EJA nas aulas educacionais. O segundo quadro,
ressalta algumas falas relevantes sobre a possível inserção da EJA como disciplina ou parte dela,
oficina, projeto de extensão entre outros. 

A seguir o Quadro 01: 

QUADRO 01 – A abordagem sobre a EJA nas disciplinas licenciadas

INSTITUIÇÃO ABORDAGEM SOBRE A EJA EM SALA DE AULA

Instituição 1- Privada

“É  na  Teoria  e  Prática  de  Ensino  que  aborda  várias  modalidades  de
ensino, no estágio não” P3
“Sim! Principalmente nas disciplinas de Políticas Educacionais” P8
“Eu  abordei  na  Prática  de  Ensino,  falei  pouco  sobre  o EJA,  mas  eu
sempre faço referência” P9

Instituição 2 – Privada “Em Políticas Educacionais,  a LDB tem um capítulo específico sobre a
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (...)  na  disciplina  de  Estágio
Supervisionado” P2
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Instituição 3 – Federal
“E eu abordei muita a questão da Educação de Jovens e Adultos quando
nós trabalhamos o módulo de Gestão Escolar. Então nós entramos pela
Legislação dentro da LDB” P5

Instituição 4 – Estadual 

“Na disciplina de Teoria e Prática de ensino de Ciências e Biologia eu
trabalhava dentro das modalidades de ensino de forma mais explícita (...)
no estágio de Biologia a gente inseriu os alunos a fazer estágio na EJA”
P6
“Na  disciplina  de  metodologia  de  ensino  de  biologia  com  a  qual  eu
trabalho, eu não trabalhei com a Educação de Jovens e Adultos (...) a
gente  discutiu  um  pouco  essa  questão  dos  diferentes  conteúdos  pra
contemplar a diversidade” P7
“Como eu sou nova ainda, então eu ainda não fiz” P10
“Na disciplina de Teoria e Prática (...) bem pontual” P11
“Na minha disciplina eu não faço uma abordagem específica (...) a gente
acaba preparando sempre pro ensino regular” P12

Fonte: Acervo do autor, 2012.

Observando  e  analisando  as  falas  dos  professores,  percebe-se  a  superficialidade  de
abordagem sobre  a  modalidade EJA nas aulas  das disciplinas  educacionais.  Entre  as  10 falas
representadas no Quadro 01, apenas a metade exalta abordar a EJA dentro de alguma disciplina
como,  por  exemplo:  “Políticas  Educacionais”,  “Prática  de Ensino”,  “Gestão Escolar”  e  “Teoria  e
Prática  de  Ensino”.  Das  cinco  falas,  apenas  três  professores  (P2,  P5  e  P8),  confirmam  uma
abordagem efetiva dentro de suas disciplinas, voltando o assunto principalmente para a legislação
da Educação Básica. Os outros dois professores (P9 e P11) relataram inferir pouco ou de forma
pontual o assunto modalidade EJA em sala de aula. 

Nesse sentido, Guidelli (1996), aponta para a formação do professor generalista “(...) assim
como a ideia de que qualquer  professor  é automaticamente um professor  de jovens e adultos”
(p.126).  Corroborando  com  Arroyo  (2006),  os  cursos  em  geral  tendem  a  formar  moldes  de
educadores e assim, inseri-los no mercado de trabalho, sem preocupar-se com as diversidades de
contexto  escolar.  A  ausência  da  EJA nas  disciplinas  licenciadas  nos  leva  a  refletir  que  a  EJA
continua  excluída  do  processo  educacional  e  da  sociedade,  sendo  mais  reconhecida  como
assistencialista do que uma modalidade que visa à cidadania (BARCELOS, 2009). 

A disciplina de Estágio Supervisionado também se fez presente em algumas falas. Na fala do
professor 3 (P3) da Instituição 1 (I1), percebemos que não existe Estágio Supervisionado na EJA,
pois o mesmo ressalta que tal modalidade de ensino, deve ser abordada em outra disciplina “Teoria
e  Prática  de  Ensino”.  No  entanto,  a  própria  fala  do  decente  se  contrapõe  ao  Projeto  Político
Pedagógico  (PPP)  do  curso  daquela  universidade,  pois  este  indica  que  “o  aluno  vivenciará  no
estágio “as reais condições de trabalho”, que muitas vezes não foram abordadas na teoria vista em
sala de aula, fazendo com que a faculdade se pronuncie” (PPP da I1, p. 68). Já o professor P2 da
Instituição 2,  declara que o  estágio  na  EJA acontece,  não de forma obrigatória,  mas de forma
optativa, promovendo a abertura e possível  inserção desse aluno à conhecer a realidade desse
contexto escolar diferenciado do ensino regular. 

No mesmo viés, analisando a fala do professor 6 (P6) da Instituição 4 (I4), percebemos que o
mesmo abordou em sua disciplina de Teoria e Prática de Ensino sobre as diferentes modalidades,
incluindo a EJA. O professor ressalta  em entrevista,  que houve a inserção dos licenciandos na
disciplina de Estágio Supervisionado. No entanto, esse estágio não ocorre mais na EJA, somente no
Ensino Fundamental e Médio do ensino regular “agora infelizmente quando retornei do doutorado eu
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tive  a  notícia  que  nossos  alunos  não  têm mais  campo  de  estágio  na  EJA  e  eu  achava  uma
experiência interessante” P6. O mesmo professor relata em outra fala que “a questão da prática de
ensino precisa  ser  compreendida como algo  mais  amplo  e  que não se  restringe então a esse
contexto do Ensino Fundamental e Médio regular”.  Corroborando esta fala com a do P12 (I4), os
cursos buscam preparar os futuros professores para atuar com o ensino regular e não para outras
modalidades de ensino “não faço uma abordagem específica (...) a gente acaba preparando sempre
pro ensino regular” (P12). 

As falas acimas citadas expressam em sua maioria a ausência da modalidade EJA no Estágio
Supervisionado do curso investigado. Em um primeiro momento, por um período de tempo, o estágio
na EJA poderia ser vivenciado pelos alunos da I4 se assim o quisessem fazê-lo. No entanto, com o
passar dos anos, o estágio passou a ser oferecido somente no ensino regular. A única Instituição de
fato  que  promove  o  acesso  dos  alunos  ao  ambiente  da  EJA,  seria  a  Instituição  2.  Assim,
compreende-se que nos cursos investigados,  a  prática  na EJA não é realizada ou é  de forma
optativa, não apresentando a mesma assiduidade que no ensino regular. Para Muenchen e Auler
(2007), os professores são formados sem haver conhecimento sobre a EJA, sendo, portanto, a sua
principal referência o ensino regular. 

Após diagnosticar o déficit de abordagem sobre a EJA nos cursos investigados, vamos para a
segunda pergunta a ser analisada, a qual remete-se à inserir a EJA na grade curricular do curso. A
seguir o Quadro 02: 

QUADRO 02 – A Implementação da EJA no curso de Ciências Biológicas Licenciatura

INSTITUIÇÃO IMPLANTAR A EJA NO CURSO INVESTIGADO

Instituição 1 – Privada
“Acho que no campo de biológicas um módulo, ou curso complementar
como projeto de extensão eu acho que ia cobrir as necessidades.” P8
“Eu acho que um módulo deveria ser trabalhado na EJA.” P9 

Instituição 2 – Privada
“Dentro das grades curriculares especificamente sobre EJA acho que não
(...) a gente consegue dar conta desse assunto dentro dessa disciplina
sem ter uma específica só para EJA.” P2

Instituição 3 – Federal

“É  interessante  sim,  de  repente  fazer  uma  aula  a  parte  sobre  essas
diferentes modalidades de ensino, bem adequado, mesmo as oficinas que
a gente faz que é de fundamentos de biologia.” P4
“Fazer dentro do projeto político aquele estágio supervisionado (...) ou no
PIBID.” P5
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Instituição 4 – Estadual

“Acharia interessante essa inclusão dentro do PPP e também a inclusão
nas diferentes aulas até pra não ficar essa restrição.” P6
“Dentro de uma disciplina.” P7
“Poderia ter mais enfoque não só na Teoria e Prática, mas em outras
disciplinas,  por  exemplo,  o  Estágio  Supervisionado,  ele  poderia  ser
realizado também na EJA.” P10
“Eu acho que é importante, na verdade quando se fala já está inserido
como você falou, na educação formal.” P11
“Precisaria  ampliar  dentro  da  ementa  das  disciplinas  específicas,
abordagem de pessoas diferentes.” P12

Fonte: Acervo do autor, 2012. 

Sobre  a  inserção  da  EJA  no  curso  de  licenciatura  em  Ciências  Biológicas  ou  Naturais,
percebe-se na fala dos dez professores, que esta modalidade de ensino, deve ser empregada dentro
das disciplinas já oferecidas, estabelecendo relações com o ensino regular e demais modalidades de
ensino. Outras formas de abordagens seriam por meio de módulos paralelos, oficinas do curso,
projetos de extensão e estágio supervisionado, ampliando o contato dos alunos com os jovens e
adultos da EJA. 

Todos os professores entrevistados, em um primeiro momento, refletiram sobre a importância
da modalidade EJA e demonstraram interesse em abordá-la dentro das próprias disciplinas, não
preparando o licenciando apenas para o ensino regular, mas também para as demais realidades
escolares. 

Encontramos  inciso  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCNs)  para  a  Formação  de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, que
“No Brasil, um curso de formação de professores não pode deixar de lado a questão da educação de
jovens e adultos, que ainda é uma necessidade social expressiva” (BRASIL, 2002, p.26). Analisando
ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Ciências Biológicas Parecer CNE/CES nº.
1.301/2001, em específico a modalidade Licenciatura observaremos que “Para a licenciatura em
Ciências  Biológicas  serão  incluídos,  no  conjunto  dos  conteúdos  profissionais,  os  conteúdos  da
Educação Básica” (BRASIL. 2006, p.6). Dessa forma, os dois documentos legislativos expressam a
importância sobre a abordagem da educação básica, contemplando assim todas as modalidades de
ensino e como infere as DCNs para a Formação de Professores, o ensino para jovens e adultos. 

Para Arroyo (2006, p.18) “O perfil do educador de jovens e adultos e sua formação encontra-
se ainda em construção. Temos assim um desafio, vamos ter que inventar esse perfil e construir sua
formação”. No entanto, para esse perfil ser construído, devemos abordar sobre a EJA dentro dos
cursos  de  licenciatura,  em  específico  no  caso  das  Ciências  Biológicas,  visto  que  os  futuros
professores poderão trabalhar em qualquer nível da Educação Básica, devendo ser preparado para
o mesmo. 

4 CONCLUSÃO

Ao analisarmos a conjectura da EJA no cenário nacional, percebemos o quanto ela ainda é
frágil em relação ao ensino regular. Através da análise bibliográfica, notamos a desvalorização da
formação do educador, em específico nas Ciências Biológicas/ Naturais. Isto se confirma com as
pesquisas realizadas ao longo dos anos. 
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A falta de inserção e abordagem sobre a EJA no curso investigado pode trazer consequências
prejudiciais  para o educador  e para o aluno,  comprometendo o ensino-aprendizagem.  Por  isso,
ressalta-se a importância da reflexão e sensibilização das universidades em preparar os futuros
professores para os diferentes níveis de educação já na graduação, oferecendo uma formação inicial
melhor  fundamentada.  Assim,  o  licenciado  ao  formar-se  poderá  deparar-se  com  os  diferentes
contextos escolares e apresentar conhecimentos mínimos para a sua atuação. 
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