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Introdução
Este trabalho analisa resultados parciais de um projeto de investigação sobre o significado da prática de ensino em educação de jovens e adultos na formação inicial de professores, buscando articular-se ao movimento de reconstrução do atual currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UnB. Inserida no âmbito da pesquisa-ação esta investigação busca, a partir da perspectiva dos envolvidos no processo, diagnosticar situações-problemas com objetivo de resolvê-las por meio da formulação de estratégias de ação e avaliação de sua eficiência, ampliando a compreensão da nova situação resultanteUtilizamos as contribuições do educador inglês Jonh Elliot na compreensão dos conceitos de pesquisa- ação, bem como sua defesa do professor como pesquisador de sua prática. Para um melhor aprofundamento remeto ao texto de Elisabete Monteiro de Aguiar PEREIRA: Professor como pesquisador: o enforque da pesquisa-ação na prática docente. In: Cartografias do Trabalho Docente. Campinas: Mercado de Letras, 1998..
As práticas de ensino, sob o formato de estágio supervisionado, são desenvolvidas no sistema formal de ensino e/ ou iniciativas da sociedade civil do Distrito Federal; englobando diferentes espaços e temporalidades, bem como múltiplas abordagens temáticas. O fluxo atual do Curso de Pedagogia organizado em três habilitações O currículo vigente do curso de Pedagogia faculta aos alunos formarem-se nas habilitações de Orientação Educacional, Educação Especial e Magistério para Classes iniciais. Todavia, na prática, os alunos do Curso Noturno tem acesso apenas a habilitação Magistério para Início, enquanto os alunos do Curso Diurno podem optar entre duas das três habilitações supracitadas. Uma das lutas, entre a transição do currículo vigente e o em construção, é se gestar uma justiça curricular, possibilitando aos alunos do Curso Noturno o acesso às demais habilitações. define previamente os temas e subtemas das práticas de ensino pelas áreas de profissionalização. A habilitação Magistério para Início de Escolarização conta com dois estágios, denominados de Projeto Final 1 e 2. Em geral, no Projeto Final 1 são desenvolvidas temáticas relacionadas à educação infantil e aos anos iniciais de escolarização, enquanto o Projeto Final 2 está voltado para alfabetização e escolarização de jovens e adultos. 
O presente trabalho discute o significado da Prática de Ensino em educação de jovens e adultos na formação inicial de professores por meio da análise das produções individuais e coletivas realizadas ao longo do ano 2000, em duas turmas do Curso de Pedagogia Foram analisados o trabalho de sete alunos, tendo como critério de escolha a diversidade de local de pesquisa, abordagem temática e qualidade do trabalho. . Nesta produção incluem-se o projeto de estágio, relatórios parciais de observação e participação, planos de aula e o relatório final de estágio. Este conjunto de trabalhos busca refletir a leitura crítica do discente sobre o campo de estágio em suas várias dimensões, abrangendo desde o estudo de textos sobre o tema, a análise de documentos que constituem a estrutura e o funcionamento do campo à elaboração e desenvolvimento de uma proposta didático-pedagógica de intervenção na realidade. Para empreender a análise deste material, recorreu-se a análise de conteúdo (Bardin,1979), visando apreender trechos que sugerissem manifestações sobre a importância do Estágio na área de EJA - Educação de Jovens e adultos - na formação inicial dos alunos. 
A formação inicial de professores em EJA: possibilidades e limites
As pesquisas realizadas no âmbito da formação de professores em educação de jovens e adultos tem evidenciado a precarização e inexistência de um política nacional de formação docente, reiterando a necessidade de uma preparação específica dos professores que atuam em EJA (Machado, 2000). Por um lado, diversas dificuldades no processo de formação e na prática de professores tem sido apontadas, dentre elas o trabalho desenvolvido por professores leigos e voluntários que gera um caráter “amador” e provisório nas ações. No âmbito específico da formação inicial de professores, em nível médio e superior, a inexistência de uma preocupação com esta área é evidenciada pela ausência de disciplinas específicas de EJA que contemplem questões relacionadas a este campo. Como estes cursos são voltados para o trabalho com crianças/adolescentes em idade e série apropriada, esta ausência compromete a formação de professores, dificultando o desenvolvimento de um trabalho de qualidade com estes grupos. Por outro lado, a complexidade de demandas e a especificidade do trabalho com jovens e adultos implica a profissionalização dos seus quadros. Para isto as universidades precisam ampliar as políticas de formação inicial e continuada dos professores de EJA. A inserção de disciplinas ou de habilitações específicas nos cursos de formação inicial forneceria as bases teórico – metodológicas necessárias ao exercício da prática pedagógica, uma vez que a prática pedagógica com jovens e adultos exige uma metodologia que contemple os saberes construídos nas práticas sociais, a diversidade cultural e o universo do aluno trabalhador. A formação continuada constitui-se uma forma de complementar a formação inicial dos professores permitindo-lhes acompanhar as mudanças que se processam no campo educativo. Neste sentido, é mister articular estes dois níveis de formação, compreendendo a formação do professor como um processo contínuo, que começa antes do exercício das atividades pedagógicas e se estende ao longo da trajetória profissional. Nesta tarefa, a conjugação de esforços de diferentes atores: secretarias municipais e estaduais de educação e organizações não – governamentais, sob a coordenação das universidades, constitui-se uma ação fundamental a uma educação de jovens e adultos de qualidade. Como afirma Machado (2000: 15) “Há um desafio crescente para as universidades no sentido de garantir/ampliar os espaços para discussão da EJA, sejam nos cursos de graduação, pós- graduação e extensão. 
Os estágios na educação de jovens e  adultos : (re) significando teoria e prática
No Curso de Pedagogia em que se realizou este estudo as práticas de ensino, sob a forma de estágio curricular, tem sido um dos espaços onde as questões referentes a EJA são objeto de reflexão e de pesquisa por parte de docentes e discentes. Na estrutura atual do Curso de Pedagogia- baseada no quantitativo máximo de 180 créditos equivalentes a 2700 horas- o Estágio Supervisionado possui a duração de 120 horas Os estágios curriculares são definidos pela Resolução n.º54/87. Em seu Art. 2º consta que os estágios curriculares são um “conjunto de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e de trabalho de seu meio, realizadas sob a responsabilidade e coordenação de uma instituição de ensino”, equivalentes a oito créditos, com 90 horas destinadas ao trabalho no campo de estágio e 30 horas reservadas à orientação acadêmica na base universitária. 
As atividades previstas no Plano de Curso do Estágio em EJA tiveram como objetivo a reflexão sobre as diversas práticas pedagógicas, mais especificamente, a alfabetização (em seu sentido ampliado) de jovens e adultos no sistema formal de ensino e iniciativas da sociedade civil do Distrito Federal; propiciando condições para que o futuro professor de EJA assuma a função mediadora da prática educativa escolar, vivenciando-a em sua totalidade. Visou também a promover o processo de formação do professor pesquisador, que busca novas formas de (re) construir o conhecimento com jovens e adultos inseridos em escolas da rede pública e experiências da  sociedade civil do Distrito Federal.
Durante o estágio coube aos alunos a elaboração e desenvolvimento de uma proposta didático-pedagógica de intervenção na realidade em área do seu interesse, implicando um esforço de reflexão teórico- prática sobre a EJA. Nos primeiros encontros coletivos e individuais buscou-se por meio da leitura e discussão de textos que abordavam o desenvolvimento histórico da EJA, fornecer uma visão de como foram produzidas as diferentes experiências de educação de jovens trabalhadores, em momentos significativos da história brasileira. Analisou-se também alguns fundamentos teóricos utilizados na alfabetização de jovens e adultos como a proposta de Paulo Freire, Emília Ferreiro e/ ou documentos mais recentes na área. Conforme a temática desenvolvida pelo aluno, algumas leituras foram redirecionadas, ampliando-se as abordagens, por meio de um trabalho de orientação individual e coletiva. 
Os estágios foram desenvolvidos em escolas da rede pública, no Projeto Paranoá Para um aprofundamento no histórico deste projeto remeto ao trabalho de Renato Hilário dos REIS A constituição do sujeito político, epistemológico e amoroso na alfabetização de jovens e adultos. Doutorado em educação. Campinas: Faculdade de Educação, UNICAMP. 2000., no Projeto de Educação Básica dos Servidores da UnB- PEEB - PROCAP-UnB O PEEB - Programa de Preparação para a Educação Básica dos Servidores da UnB, sob a responsabilidade do PROCAP/SRH – Coordenadoria de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos,  foi criado em 1999 e está estruturado para atender servidores que não possuem a formação básica. Atualmente atende de turmas de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio e no Programa de Formação Educacional Básica do Ministério da Educação. Nos trabalhos analisados foram desenvolvidas abordagens referentes à influência da oralidade no ensino da língua portuguesa, à leitura e a produção de textos e à alfabetização de jovens e adultos no Método Paulo Freire. Segundo Borges (2000:7) o aprofundamento em uma temática levantada na etapa de pesquisa, no início do estágio “vai ao encontro do curto espaço disponível para o aluno estagiário penetrar nas diferentes nuanças das relações ensino-aprendizagem que o campo lhe possibilita” 
Os objetivos presentes nos trabalhos analisados variaram conforme a peculiaridade dos espaços e temporalidades em que foram desenvolvidos os estágios, bem como a abordagem adotada na pesquisa. 
“- Contribuir para o enriquecimento do processo de leitura e escrita de forma a desencadear atitudes de transformação e libertação para a construção e exercício da cidadania do alfabetizando adulto”( Estagiária no Projeto Paranoá);

-	“Trabalhar as hipótese ortográficas dos alunos nas produções de texto respeitando a linguagem que eles trazem para a escola”(Estagiária em escola da rede pública);

-	“Propiciar ao aluno condições para que possa experimentar, desenvolver e conferir as suas habilidades de leitor, para agir eficientemente na sociedade em que vive”(Estagiária em escola da rede pública).
Durante a etapa inicial de pesquisa algumas alunas se depararam com uma prática pedagógica que desconsidera as vivências do aluno trabalhador e que reproduz o ensino tradicional e a educação de crianças. 
“Foi distribuído um caça-palavras em formato de peixe e contendo apenas palavras nas quais apareciam as sílabas XA,XE, XI, XO, XU. Houve muita dificuldade dos alunos em responder (...) Quando acabaram de responder e enquanto recebiam o visto, a professora pediu para que os alunos pintassem o desenho de peixinho do exercício” (Estagiária do PEB- MEC)”

“nesta escola há educação de jovens e adultos só para constar (...) não há um planejamento voltado especificamente para os alunos do noturno, tendo em vista que em nenhum momento, inclusive no projeto político pedagógico é ao menos citado a necessidade de melhorar o ensino destes estudantes”(Estagiária em escola da rede pública)

Uma das alunas constatou a escassez de materiais didático e de textos específicos direcionados à EJA. 
“A desvantagem encontrada por se tratar de pessoas adultas está em praticamente não haver material voltado a este público”(Estagiária do PEEB-UnB)


Em análise dos Planos de aula, observou-se que esta constatação, ao invés de incentivar a (re)criação de materiais alternativos e desafiadores adequadas aos interesses e experiências deste grupo, levou à reprodução de atividades tipicamente “apropriadas” à educação de crianças. Evidencia-se, assim, que a predominância no curso de Pedagogia de uma formação voltada à educação infantil e às primeiras séries do Ensino Fundamental com crianças em idade/série apropriada dificulta aos alunos conceberem a EJA como um campo diferenciado, com características, possibilidades e demandas próprias. Daí a necessidade de uma prática de ensino mais efetiva, proporcionada ao longo do curso de formação e não apenas no final dele como ocorre no modelo predominante(Gonçalves et ali, 1998; Ludke,1998. Perrenoud, 1993). Neste modelo, denominado por Tardif (2000) de aplicacionista do conhecimento, os alunos passam um determinado número de anos assistindo aulas baseadas em disciplinas e em conhecimentos proposicionais. Posteriormente, estes conhecimentos são “aplicados” durante o estágio. Concluído o processo de formação, “começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes que esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana”(Tardif,2000:18).
Para outras alunas o estágio foi um momento de ampliação das perspectivas das práticas pedagógicas, um movimento constante de reflexão, aprendizagem, do aguçar de uma sensibilidade para a especificidade do trabalho com a EJA e de construção de novos parâmetros para a prática docente: 
“Aprendemos a  falar, ouvindo e falando. Aprendemos a escrever, lendo e escrevendo. A escola perde um tempo ensinando as formalidades da língua, impondo regras que atendem a um só tipo de linguagem (a culta) e se esquece que as línguas são variadas e mutáveis. O adulto já é letrado e o aluno desta turma já tem um grau de alfabetização que permite boas leituras. Leituras reflexivas  que o façam sonhar e criticar, que possam transportá-lo para outros mundos sem perder a referência do seu (...) E escrever. Escrever os seus sonhos, a sua realidade, os seus desejos e num processo de erro e acerto aprimorar a sua escrita, situar-se no seu dialeto e aprender o português padrão, consciente que é um instrumento de inclusão, mas não o único e nem superior do ponto de vista da cognição.” (Estagiária do PEEB- UnB)

“A experiência foi de suma importância para minha formação enquanto educadora, uma vez que o curso de Pedagogia, em geral, é voltado para a  formação de profissionais para atuarem na educação infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental com crianças. Tive a oportunidade de constatar que para desenvolver um trabalho de qualidade com jovens e adultos o professor deve trabalhar de uma maneira diferenciada, pois essa clientela já chega à escola com uma história de vida que deve ser levada em consideração no planejamento do educador para que as experiências vivenciadas em sala de aula possam contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade em que vivem” (Estagiária em escola da rede pública). 

Algumas alunas apontaram a EJA como um direito social, constitutivo da cidadania moderna, ressaltando a necessidade do Estado conceber, organizar e financiar políticas públicas sérias, em parceria com a sociedade civil. 

“Conhecendo um pouco mais sobre o Projeto Paranoá, me vi dentro de uma realidade que tem o compromisso e vem trabalhando ao longo  de todos esses anos na tentativa de erradicação do analfabetismo no País. É um trabalho de formiguinha. Projetos como esse, com a ajuda do governo, da comunidade e da sociedade, poderiam existir em qualquer cidade desse País.”(Estagiária do Paranoá)

Urge-se um Estado que cumpra sua função de oferecer educação para todos e na  EJA sem o ranço do assistencialismo. Que convoque parcerias, mas que não se desobrigue do papel de implementar políticas públicas sérias e que estabeleça limites claros do que é público e privado, do que é do povo e de direito do povo (...) Precisa-se de um Estado que efetive políticas públicas e não se limite apenas a ensinar o alfabeto para ler e escrever um pequeno bilhete, oferecendo ao indivíduo um grau de alfabetização mínimo e não suficiente para engajá-lo em atividades sociais em atividades sociais mais complexas como demanda a sofisticação da sociedade moderna”(Estagiária do PEEB-UnB) 

Desta forma, ao longo do Estágio os alunos tiveram oportunidade de conhecer e analisar as concepções sócio-políticas que fundamentam as diferentes intervenções realizadas no campo da educação de jovens e adultos em escolas públicas e sociedade civil do Distrito Federal. A interação com estas experiências ampliou a formação inicial dos alunos, fornecendo-lhe as bases teórico – metodológicas necessárias ao exercício da prática pedagógica em EJA. 
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