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RESUMO

Este estudo trouxe como tema a formação continuada docente, o seu objeto
concentrou-se na formação continuada de professores da Educação de Jovens e
Adultos em escolas rurais. Teve como objetivo geral compreender os processos de
formação continuada vivenciados pelos docentes da EJA no âmbito das escolas
rurais, evidenciando os desafios político-pedagógicos a partir de suas narrativas. O
estudo emergiu da seguinte questão problematizadora: Quais são as condições
objetivas da formação continuada docente na Educação de Jovens e Adultos e que
desafios político-pedagógicos são gerados nesse processo, particularmente no
contexto rural em Seabra-Bahia? Almejando identificar e analisar as condições
objetivas da formação continuada da EJA, foi configurado o objetivo principal dessa
investigação e questionar quais são os desafios político-pedagógicos vivenciados
pelos docentes que atuam na EJA nas escolas rurais de Seabra-BA; problematizar os
aspectos político-pedagógicos da formação docente para a EJA e como se evidenciam
na prática. Para tanto, busquei a análise documental na LDB nº 9.394/96; no Parecer
CNE nº 11/2000; nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos nº 11/2000; no Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024;
fundamentação teórica referente a formação docente em Freire (1996), Nóvoa (2009),
Dantas (2012, 2016a), Alves (2016), Arroyo (2006), Laffin (2018) e Pereira e Rios
(2015); as bases conceituais da formação contínua de Nóvoa (2002), que sustentaram
o trabalho; e no que tange à metodologia, em Souza (2006), Delory-Momberger
(2012), Clandinin (2015), Abrahão (2004), Josso (2004). A abordagem metodológica
teve como base a pesquisa qualitativa, especificamente (auto)biográfica, e teve como
dispositivo as entrevistas narrativas. A análise foi interpretativa-compreensiva com
base em Ricouer (1996) e Souza (2004). Foram entrevistados cinco docentes que
atuam na modalidade EJA em duas escolas municipais no âmbito do contexto rural de
Seabra, destacando a trajetória de vida e formação, a relação deste percurso
profissional/pessoal com o processo de construção da identidade profissional,
contribuindo através das narrativas (auto)biográficas dos professores para ampliar a
discussão sobre esse campo de atuação, assim como a ressignificação da identidade
desse profissional, sua formação e atuação pedagógica. O estudo indicou os desafios
político-pedagógicos vivenciados pelos docentes da EJA em escolas rurais,
apontando para a necessidade de maiores investimentos nos processos de formação
continuada de professores, articulada numa relação com a prática diária.
Palavras-chave: Formação docente. Pesquisa (auto)biográfica. Educação de Jovens
e Adultos. Escolas rurais.
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ABSTRACT
This study focused on the continuing education of teachers, its object was
concentrated on the continuing education of teachers of Youth and Adult Education in
rural schools. Its general objective was to understand the processes of continuing
education experienced by EJA teachers in rural schools, highlighting the political and
pedagogical challenges from their narratives. The study emerged from the following
problematic question: What are the objective conditions of continuing teacher
education in Youth and Adult Education and what political and pedagogical challenges
are generated in this process, particularly in the rural context in Seabra-Bahia? Aiming
to identify and analyze the objective conditions of the continuing education of EJA, the
main objective of this investigation was configured and to question what are the
political-pedagogical challenges experienced by teachers who work in EJA in rural
schools in Seabra-BA; problematize the political-pedagogical aspects of teacher
education for EJA and how they become evident in practice. For that, I looked for the
documentary analysis in LDB nº 9.394 / 96; in CNE Opinion 11/2000; National
Curriculum Guidelines for Youth and Adult Education No. 11/2000; in the National
Education Plan (PNE) 2014-2024; theoretical basis referring to teacher training in
Freire (1996), Nóvoa (2009), Dantas (2012, 2016a), Alves (2016), Arroyo (2006), Laffin
(2018) and Pereira and Rios (2015); the conceptual bases of Nóvoa's continuing
education (2002), which supported the work; and regarding the methodology, in Souza
(2006), Delory-Momberger (2012), Clandinin (2015), Abrahão (2004), Josso (2004).
The methodological approach was based on qualitative research, specifically (auto)
biographical, and was based on narrative interviews. The analysis was interpretive comprehensive based on Ricouer (1996) and Souza (2004). Five teachers who work
in the EJA modality were interviewed in two municipal schools within the rural context
of Seabra, highlighting the trajectory of life and training, the relationship of this
professional / personal path with the process of building professional identity,
contributing through narratives ( auto) biographies of the teachers to expand the
discussion on this field of action, as well as re-signifying the identity of this professional,
his training and pedagogical performance. The study indicated the politicalpedagogical challenges experienced by EJA teachers in rural schools, pointing to the
need for greater investments in the processes of continuing teacher education,
articulated in a relationship with daily practice.
Keywords: Teacher training. (Auto) biographical research. Youth and Adult Education.
Rural schools.
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1 INTRODUÇÃO

Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e
forma ao ser formado. (FREIRE, 1996, p. 23).

O cotidiano de ser professor na sala de aula e fora dela, diante da inconclusão
do ser humano, por sermos seres inacabados, em um permanente movimento de
procura, processo constante de aprendizagem, faz compreender, a partir dos fios
condutores de Freire (1996), que ensinar não é transmitir conhecimento, nem formar
é ação pela qual um sujeito criador dá forma a um corpo acomodado. Formar é muito
mais que treinar, formar nos remete ao processo de reflexão, que ensinando aprendo,
e quem aprende ensina ao aprender.
Foi a experiência docente, trajetória de vida-profissão-formação, com questões
provocativas, desafiadoras, porém esperançosas, vivenciadas no dia a dia do ser
pessoa-professor, que me proporciona reflexão sobre a prática educativa, enquanto
prática formadora contínua, que instigou a realização deste estudo.
O estudo partiu do contexto vivenciado em Seabra,1 como docente efetiva da
rede municipal de ensino e atuação na educação básica, modalidade Educação de
Jovens e Adultos (EJA), em que a minha trajetória pessoal e profissional, vivências
como professora, faz refletir sobre os desafios da formação e atuação pedagógica.
Desde a formação inicial no curso de Pedagogia, me atentei para a carência de
disciplinas curriculares no curso que atendam a modalidade, como também a ausência
de cursos de aperfeiçoamento específicos na atuação profissional, falta de programas
de formação para potencializar a prática em sala de aula na EJA, insuficiência de
políticas públicas locais específicas para a modalidade.
O que revela o distanciamento da formação docente no que diz respeito à EJA.
Mesmo estando inserida no processo de ensino e aprendizagem, a formação
continuada pouco acontece nos espaços escolares nos quais estou inserida e
apresenta as dificuldades e as singularidades para lidar com as questões pedagógicas
nesta modalidade, seja pelo público que atendemos, pelas condições de trabalho, pela
1

Seabra é um município do Estado da Bahia, no Brasil, que se distancia aproximadamente 450 km da
capital. Possui dois distritos: Jatobá e Várzea, e 115 povoados. Seu nome é uma homenagem ao
antigo governador da Bahia, Joaquim José Seabra. Sua população é de 49.202 habitantes. É
considerada a “capital da Chapada Diamantina”, no centro geográfico da Bahia. É conhecida no
cenário regional por conta da variedade dos serviços disponíveis e da diversidade do comércio, sua
principal atividade econômica.
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ausência de diálogos no ambiente escolar, da reflexividade docente, seja pela
carência de formação específica para EJA na rede municipal de Seabra.
Diante dos pontos expostos, destaco como problema de pesquisa: Quais são
as condições objetivas2 da formação continuada docente na Educação de Jovens e
Adultos

e que desafios político-pedagógicos são gerados nesse processo,

particularmente no contexto rural em Seabra-Bahia? O Objetivo geral foi compreender
os processos de formação continuada vivenciados pelos docentes da EJA no âmbito
das escolas rurais. E ainda, especificamente: evidenciar os desafios políticopedagógicos abrangentes da formação a partir das narrativas; identificar e analisar as
condições objetivas da formação continuada na EJA e quais desafios político pedagógicos são vivenciados pelos docentes que atuam no contexto escolar rural de
Seabra-BA; problematizar os aspectos político-pedagógicos da formação docente
para a EJA e como se evidenciam na prática.
Em prol do propósito investigativo, a pesquisa foi desenvolvida em uma
abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa (auto)biográfica, a utilização
das entrevistas narrativas como dispositivo metodológico.
Analisei, as narrativas (auto)biográficas, a trajetória de vida e formação de
professores(as) da EJA que atuam em escolas rurais3, destacando a relação deste
percurso pessoal/profissional e ampliar a discussão sobre esse campo de atuação,
assim como a ressignificação da identidade desse profissional. Apresento as
considerações sobre as descobertas encontradas nas trajetórias do processo de
formação docente, os desafios político-pedagógicos 4 abrangentes dessa formação

2

Condições objetivas, são as condições materiais, econômicas e legais que possibilitam a formação
continuada na atuação docente.
3 Escolas rurais situadas no território rural do município de Seabra-Ba. Espaços rurais tendo em vista
problematizar questões concernentes as novas ruralidades contemporâneas. “Esse passa a ser
compreendido não mais como espaço exclusivo das atividades agrícolas, mas como lugar de uma
sociabilidade mais complexa que aciona novas redes sociais regionais, estaduais, nacionais e mesmo
transnacionais. Redes sociais as mais variadas que, no processo de revalorização do mundo rural,
envolvem a reconversão produtiva (diversificação da produção), a reconversão tecnológica (tecnologias
alternativas de cunho agroecológico e natural), a democratizaç ão da organização produtiva e agrária
(reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar), bem como o fortalecimento e a expansão dos
turismos rurais (ecológico e cultura)”. (MOREIRA, José, 2007, p.72)
4 Desafios político-pedagógicos relaciona com as questões de governo que tomem decisões que
atendam aos interesses dos cidadãos, especificamente nessa pesquisa no que se refere, processo
de implementação da Política Nacional, Estadual e local de formação continuada docente na
modalidade EJA e pedagógicos porque estão diante dos professores, seja em sua prática e formação,
ambos são intrinsecamente ligados.
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que reverberam na atuação e suas contribuições para ampliar as discussões sobre o
processo de formação continuada na EJA.
Para tanto, busquei análise de documentos legais como: a LDB nº 9.394/96
(BRASIL, 2015); o Parecer nº 11/2000 (BRASIL, 2000a), do Conselho Nacional de
Educação; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
nº 11/2000, do Ministério da Educação (BRASIL, 2000b);Plano Nacional de Educação
PNE 2014-2024; fundamental teórica referente à formação docente em Freire (1996),
Nóvoa (2009), Dantas (2012, 2016), Alves (2016), Arroyo (2006), Laffin (2018) e
Pereira e Rios (2015); bem como as bases conceituais da formação contínua de
Nóvoa (2002), que sustentaram o trabalho; e no que tange à metodologia, apoiei-me
em Souza (2006), Delory-Momberger (2012), Clandinin (2015), Abrahão (2004) e
Josso (2004), dentre outros pesquisadores que contribuíram com a investigação.
No início dos capítulos, comecei com os pensamentos de Paulo Freire,
renomado educador e filósofo brasileiro. Realizei as citações por questões políticas,
pois ultimamente ele está sendo ignorado e pretendo dar visibilidade as contribuições
de Paulo Freire. E como deixar de refletir a partir das contribuições desse grande
educador, que defende a Educação como prática da liberdade, sob a égide do
engajamento político libertador, o ensinar a ser mais humano, prática humanizadora,
em que ocorra a humanização das relações no processo ensino-aprendizagem,
permite aos oprimidos recuperar seu senso de humanidade, superar a sua condição
no mundo, através de sua luta diária, sua libertação, buscando a transformação da
realidade.
Reflito os seus posicionamentos e convicções também por questões de afeição
e educacionais, por acreditar em sua prática educativa dialética, sua experiência
educacional de êxito. Freire realizou, junto com sua equipe, as primeiras experiências
de alfabetização popular de adultos, tanto para escolarização como para a formação
política, conscientização acerca dos problemas diários, compreensão do mundo e o
conhecimento da realidade social.
Portanto, como falar da modalidade Educação de Jovens e adultos (EJA) sem
falar de Paulo Freire, sem considerar uma pessoa que primeiro é gente e depois
educador, que é gente e educador, e considera que para ser educador é necessário
conhecer a singularidade de cada sujeito a ser educado.
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1.1 ITINERÂNCIA DO SER DOCENTE
Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente. (FREIRE ,
1996, p. 94).

Começo com essa citação de Paulo Freire, pois me inspira e faz refletir que não
só a capacidade científica e domínio técnico fazem parte da nossa prática educativa,
mas também a afetividade, o olhar humanizado e a percepção das necessidades do
outro e de si, o ser gente. O fazer docente requer empatia, respeito à subjetividade
discente, levando em consideração suas limitações, o contexto o qual está inserido,
faz necessário ser mais humano, mover-se como gente, conhecer e compreender o
outro.
Ser professor é ter conhecimento, preocupar-se com o desenvolvimento
profissional, estar em contínuo processo de formação. Forma-se diante da reflexão,
interação,

experiência

formativa

nos

aspectos

pessoais,

profissionais

e

organizacionais.
Diante da experiência

formativa,

apresento

minha

trajetória

pessoal,

profissional, minha itinerância docente, pois se entrelaça dialogicamente com a
formação continuada docente da EJA, o objeto desta investigação.
Sou Marília Regina, mulher, parda, solteira, tenho 37 anos, filha de Jeovaneide
e Wanderlei, pai o qual não tive contato, irmã de Tanmires e João, mãe de Gabriela e
avó de Lorenzo. Minha mãe é, parda, tem nível superior e é professora aposentada
do Estado. Em razão do seu exemplo de professora, surgiu minha afinidade e também
aproximação com a docência. Os esforços de minha mãe sempre foram incentivar e
proporcionar uma boa educação para mim e meus irmãos.
Estudei o ensino fundamental em escola privada, e no ensino médio fui para a
escola pública, e fiz magistério. Desde meus primeiros anos de escolarização, fui
privilegiada por ter contato com excelentes profissionais, professores que motivavam,
eram afetivos, orientavam. Tive uma grande afinidade, aproximação com os
professores, que motivaram também a escolha de minha carreira acadêmica, o ser
docente.
Aceitei o desafio de ser professora na época do estágio do curso de magistério,
quando a professora regente precisou ausentar-se, então consegui um estágio
remunerado atuando seis meses como docente em uma turma de Educação de
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Jovens e Adultos (EJA). Desse modo, já me identificava exercendo a profissão e
realizada com tal atuação, sentia uma grande realização por atuar como professora,
contribuindo no processo de ensino-aprendizagem discente.
Logo após a conclusão do ensino médio, no ano de 2001, realizei concurso
público em Seabra para o cargo de professor. Fui aprovada e comecei a atuar como
docente efetiva da rede Municipal de Seabra, aos dezenove anos, concretizando meu
objetivo de ser professora.
Assim sendo, como profissional docente efetiva do município de Seabra, iniciei
a docência em uma escola situada em território rural, povoado de Duas Barras, em
uma classe multisseriada da educação básica, alunos de educação infantil e ensino
fundamental I, crianças de cinco a doze anos numa mesma sala. Aí me deparei com
os desafios da docência e almejei a formação inicial para atuar na educação básica.
No entanto, em uma sala de aula com apenas o quadro a giz, paredes com
pinturas descascando, cadeiras universitárias em mau estado, eu e os alunos
iniciamos um processo de ensino-aprendizagem. No princípio senti medo, por estar
naquele espaço e ser a nova professora da comunidade, mas fui muito bem acolhida
pelos pais e alunos, que respeitavam muito a figura do professor.
A princípio senti muita dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, na
articulação e execução do plano, na metodologia adequada para atender o alunado
multisseriado. Diante da dificuldade, muitas vezes pensei em desistir da docência, o
salário na época não compensava, e ainda tinha que pagar o transporte para chegar
à escola. E quando terminava a aula, havia a dificuldade para voltar, pois o carro que
transportava os professores só retornava no fim da tarde. O ônibus que levava os
alunos para a sede passava antes do término das aulas, muitas vezes eu tinha que
voltar de carona.
Assim, não conseguindo me adaptar e conciliar a docência com a atuação de
orientadora pedagógica no Projeto de Regularização de Fluxo Escolar, e ser um
trabalho na sede, solicitei à Secretaria Municipal de Educação a minha remoção. Saí
de Duas Barras, contexto rural, fiquei à disposição do Estado e me afastei da docência
por um período, ficando apenas no Projeto de Regularização de Fluxo Escolar. Seis
meses depois, retornei à docência, porém não mais em escola do ensino fundamental
anos iniciais e multisseriada. Assumi a docência como professora de Matemática no
Ensino Fundamental, anos finais, de 5ª a 8ª série, no povoado do Alagadiço, zona
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rural, três quilômetros mais distante do que a escola anterior, mas agora com a carga
horária de quarenta horas, com dedicação total à escola. Almejei, neste momento, a
graduação em Matemática, porém nem a única universidade pública do município, ne
as instituições privadas locais ofertavam o curso.
Comecei a me sentir melhor como docente, trabalhava com uma equipe de
profissionais, juntos,

professores, gestão, coordenação, demais profissionais.

Participava de formações ofertadas pelo município e me identifiquei com o ensino da
matemática, o qual lecionei por dois anos no povoado do Alagadiço.
Surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para o ingresso no nível superior,
em uma instituição pública (UNEB) no Campus XXIII, através da Rede UNEB 2000,
curso de Pedagogia. Estava tendo a oportunidade de ingresso no ensino superior por
uma universidade pública, abracei com dedicação a formação inicial em Pedagogia.
Retornei à sala multisseriada na zona rural, povoado da Veredinha, lecionei da
alfabetização à quarta série com a carga horária de vinte horas pela manhã, à tarde
realizei o curso de Pedagogia, e vinte horas noturna fiquei no convênio de parceria
entre município e estado, atuando como secretária da Escola Estadual Ivani Oliveira.
Consegui conciliar o trabalho e o estudo, alguns desafios foram sendo
superados. Na escola do povoado da Veredinha, fiquei um ano, pois logo a escola
fechou e os alunos foram para a nucleação no povoado Mocambo, onde ocorreu a
seriação, com o intuito de acabar com a multisseriação. Fui transferida novamente de
escola, continuei em escolas rurais, agora no povoado Fazenda Malhada, com turma
multisseriada ainda, porém nesta escola era por ciclo e eu ministrava para o segundo
ciclo, terceira e quarta séries. No espaço havia duas salas de aula e duas professoras.
No ano seguinte, os alunos do segundo ciclo, por opção da gestão, foram para a
escola do povoado Bebedouro, sede do núcleo, para realizar a seriação, acabando
com a multisseriada. A outra professora, por ter mais tempo de regência, ficou na
escola. Novamente fui transferida para o povoado do Mocambo, onde ministrei aula
no ensino fundamental na classe de alfabetização em uma casa que era utilizada
como espaço escolar.
Como docente tive rotatividade de escolas rurais, vivenciei em diferentes
escolas no âmbito do contexto rural, com diferentes realidades locais e escolares, o
que contribuiu muito para minha formação profissional e o aprimoramento da prática.
No último ano de Pedagogia, continuei o processo formativo: surgiu a oportunidade
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de fazer uma pós-graduação Latu sensu em gestão escolar. Concluí o curso de
Pedagogia em 2008, logo após conclui o curso de pós-graduação em gestão escolar
e em seguida concluí também a pós-graduação Latu sensu em Psicopedagogia
Institucional Clínica e Hospitalar.
Em 2009, já graduada em Pedagogia, recebi um convite para ser gestora de
uma escola que foi implantada no Bairro da Boa Vista, na sede do município de
Seabra. Como gestora atuei durante oito anos. Houve a aplicabilidade do aprendido
no curso de Pedagogia e o aprimoramento e a ampliação do conhecimento e do
aperfeiçoamento profissional. Paralelo à gestão, em 2010 ingressei também no
Instituto Federal da Bahia (IFBA) no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (PRONATEC) como docente de Ética e Matemática, onde iniciei à
docência em ensino técnico profissionalizante e, no ano seguinte, assumi a
coordenação dos cursos do PRONATEC. Percebi a necessidade ainda maior de
formação continuada no processo de ensino técnico, pois a maioria dos selecionados
eram profissionais que tinham o conhecimento técnico, mas faltava a reflexão sobre o
fazer metodológico.
Identifico-me com a área de educação, principalmente no que diz respeito à
gestão. Realizei a especialização em gestão educacional, e o trabalho de conclusão
de curso teve como título Os princípios legais da autonomia administrativa, financeira
e pedagógica na gestão das escolas públicas buscava compreender a autonomia
escolar numa

perspectiva

teórica. Tive

a oportunidade

de consolidar

os

conhecimentos na atuação prática enquanto gestora, em que também participei do
processo

formativo

do

Programa

de

Capacitação de Gestores

Escolares

(PROGESTÃO) e do Programa Municipal de Formação Continuada para Gestores
Escolares, os quais contribuíram para a melhoria da gestão, então busco sempre
aprofundar meus conhecimentos. Paralelo à gestão, em 2015, também fui convocada
pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, devido a um concurso em Regime
Especial de Direito Administrativo (REDA) que realizei, para assumir as aulas de
Matemática do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e
Negócios, ensino profissional médio integrado e subsequente, onde atuei como
docente de Matemática.
Devido ao ensino de Matemática, surgiu a oportunidade de realizar uma
complementação pedagógica em Matemática, na qual apresentei o trabalho de
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conclusão de curso intitulado A formação continuada de professores e suas
implicações no trabalho com as avaliações externas, objetivando a compreensão da
formação continuada

de professores no âmbito das políticas

educacionais

implementadas no Brasil, tendo as avaliações externas como indutoras do processo
de formação e da melhoria da qualidade da educação, compreendendo as múltiplas
facetas da formação.
Com aproximadamente dezoito anos de experiência na área de Educação,
experienciando a docência, a coordenação e a gestão, observando as mudanças e
desafios contemporâneos, principalmente no que tange à práxis pedagógica e à
formação do educador, e compreendendo que a formação se consolida como
processo permanente, verifiquei a necessidade de ampliar os conhecimentos,
pesquisar e contribuir com meu município como docente-pesquisadora, então
estabeleci o ingresso no mestrado, com foco na Linha de Pesquisa Educação, Práxis
Pedagógica e Formação do Educador.
Atualmente,

em sala de aula, atuando na Educação Básica, ensino

fundamental, trabalhando na modalidade EJA, eixos IV e V 5 , com a disciplina de
Matemática, sei da necessidade e importância da formação continuada do educador
que

o ajude

a

enfrentar

questões

contemporâneas,

proporcionando

uma

aprendizagem significativa.
Como desafio político-pedagógico, atuando como professora da EJA em uma
escola situada na sede do município de Seabra, no noturno, sinalizo que a maior parte
dos alunos são jovens em vulnerabilidade social, e estes, em sua maioria, têm
autoestima baixa, foram remanejados para EJA por serem considerados alunos ditos
“problemas no diurno”, alunos que apresentam comportamentos de indisciplina e
dificuldades na escrita, leitura, oralidade. Assim, a juvenilização na EJA torna-se um
desafio diante das especificidades e, muitas vezes, por não estar preparada para
atender a essa demanda. Também é perceptível na experiência docente que ocorre
exclusão da modalidade na maioria dos projetos e ações da escola, funciona como se
fosse um segmento à parte, como se não fizesse parte da instituição. Pontuo diante
da vivência como professora da EJA, a ausência de materiais pedagógicos
atualizados para a formação e também para os discentes, um dos apoios pedagógicos
5

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (2009), Política de EJA da Rede
Estadual, o Tempo formativo II refere aos Eixos temático IV (6º e 7º ano) e V (8º e 9º ano)- etapa
fundamental II- Duração de 2 anos
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que temos é o livro didático, que está defasado, e ainda há carência de recursos
tecnológicos.
Com relação aos momentos de formações continuadas, sinalizo como docente
da EJA, que pouco acontecem nos espaços escolares, restringindo-se a um encontro
de aproximadamente duas horas, quinzenalmente, com a Coordenadora Geral da EJA
no município, com foco no planejamento das ações pedagógicas da quinzena.
Considero como momento prazeroso com meus colegas professores e coordenação
devido à troca de experiências, aprendizagem com os mais experientes, porém é
preciso investir mais, ser mais formativos, proporcionar uma maior reflexividade do
fazer docente. Destaco que quase não ocorrem momentos de diálogos entre os atores
da educação no espaço escolar e há ausência de políticas públicas locais de formação
continuada para atuação na modalidade EJA.
Sendo docente da rede municipal, busquei dentro da formação pessoal e
profissional uma maior qualificação (mestrado). Considero também como desafio
buscar a autoformação, mas não consegui o devido apoio da rede municipal no
percurso, ou seja, a liberação para o estudo, assegurada legalmente, que não foi
concedida, houve apenas uma articulação no horário. Difícil conciliar 40 horas de
trabalho semanal com os estudos e a pesquisa do mestrado. Contudo, a busca
incessante pelo conhecimento é o que me move.
Estou em constante processo de aprendizado, a cada dia aprendo mais com
relação à prática docente, porém, diante do contexto do ser docente, observando as
mudanças e desafios contemporâneos, principalmente no que tange à práxis
pedagógica e à formação do educador, verifiquei a necessidade de ampliar os
conhecimentos, busquei aperfeiçoar a minha atuação docente, pois por sermos
docentes

precisamos

estar

atualizados

e

acompanhando

as

mudanças

contemporâneas, educacionais, globais, sempre em busca de mais conhecimento s
para melhor contribuir com os discentes, escolas, com a sociedade, portanto
objetivando aprofundar o estudo enquanto professora-pesquisadora, pesquisar e
contribuir para a melhoria no processo de ensino-aprendizagem na Educação de
Jovens e Adultos.
Como educadora, busco ressignificação do conhecimento, que irá contribuir
para a elevação da minha competência acadêmica, pessoal e profissional,
favorecendo uma pesquisadora da educação no processo de intervenção na realidade
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educacional do meu município, proporcionando melhor desenvolvimento educacional
da comunidade escolar na qual atuo e no seu entorno.

1.2. PRIMEIRAS PROVOCAÇÕES

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da educação básica, com
funções específicas de reparação, equalização e qualificação (BRASIL, 2000a),
ofertada a todos aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade regular, tem em seu público parte da população
brasileira historicamente abalizada pelas desigualdades sociais, econômicas e
culturais, e apresenta demandas políticas e pedagógicas específicas, necessitando
de inovações, políticas educacionais mais consistentes que possam atender às suas
necessidades, especificidades.
O público da EJA, cada vez mais, se torna alvo de debates favoráveis no que
tange à equidade nos direitos e deveres políticos e sociais. Dessa forma, cabe
destacar a importância do ingresso, permanência e sucesso dos estudantes dessa
modalidade, o que requer profundas análises, reflexões e mudanças quanto à
proposta curricular, de modo a atender tanto às exigências sociais quanto às
necessidades dos próprios sujeitos, demandas que só são possíveis mediante uma
revisão na legislação e na organização da oferta da Educação de Jovens e Adultos
nos sistemas de ensino, sobretudo na rede pública.
Assim sendo, torna-se importante o redimensionamento da Educação de
Jovens e Adultos, em uma perspectiva de uma educação que reflita a partir da
diversidade, identidades culturais dos indivíduos, atentando sensivelmente para as
especificidades dos alunos da EJA, que ainda traz consigo as marcas da exclusão do
sistema educacional. É imprescindível que o processo formativo docente seja uma
prática continuada, em uma abordagem reflexiva no ambiente educacional.
Nesse sentido, é imperioso refletir uma oferta educacional da EJA atrelada à
formação docente, saberes entendidos como necessários à formação do pedagogo
para atuar na EJA, principalmente com destino à população mais jovem, que a cada
dia aumenta os índices de matrícula na modalidade nas redes de ensino, público que
apresenta grandes demandas e acaba por promover inquietações diversas, tanto sob
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o aspecto de organização da gestão, quanto sob os aspectos pedagógicos e
curriculares.
Desse modo, a inserção dos jovens está aumentando na modalidade. Nas
turmas da EJA o fenômeno da juvenilização 6 é real, e considerado um desafio
pedagógico atender a esse discente jovem, portanto, escola e o currículo escolar não
podem negá-lo e deixar de analisar as especificidades que esse fenômeno exige. O
currículo é aqui entendido como “[...]artefato social e cultural [...] colocado na moldura
mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção
contextual” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 7).
Com relação ao fenômeno da juvenilização da EJA, Haddad e Siqueira (2015,
p. 99-100) destacam:
Essa situação está cada vez mais desafiando as políticas de EJA em função
do crescente envio de jovens, muitos deles analfabetos funcionais, que recém
fizeram 15 anos, à essa modalidade por não estarem sendo atendidos no
ensino fundamental de forma adequada. A repetência e evasão ainda são
problemas para a permanência do alunado na escola, fazendo com que
muitas crianças desistam antes de completar o ensino fundamental. Mais de
1 milhão de jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. É esta situação
que alimenta a composição do enorme contingente de pessoas que, mesmo
tendo passado pela escola, não consegue se alfabetizar com qualidade para
que se mantenha autônomo no uso da escrita e leitura. Apesar do aument o
na oferta de vagas no ensino fundamental regular, e a melhoria na promoção
do alunado ao longo das últimas décadas, o atraso acumulado na
escolaridade cria uma demanda potencial significativa por polític as de
educação de jovens e adultos (EJA).

Diante da entrada desses jovens nas classes de EJA, como professora da
modalidade percebo que tem gerado dificuldades para o corpo docente em lidar com
esta especificidade. Torna-se imprescindível que a instituição escolar conheça as
especificidades dos discentes, advindos de contextos sociais, econômicos, culturais e
históricos diversos. Ao se pensar as especificidades dos jovens e adultos, Arroyo
(2005, p. 22) nos aponta que:
A educação de Jovens e Adultos tem de partir, para sua configuração como
campo específico, da especificidade desses tempos da vida-juventude e vida
adulta- e da especificidade dos sujeitos concretos, históricos que vivenc iam
esses tempos. Tem de partir das formas concretas de viver seus direitos e da

6

Sendo um fenômeno dos anos 1990, a juvenilização é o rejuvenescimento da população que
frequenta a EJA. A presença significativa de jovens, inclusive adolescentes, é o resultado de uma
migração do ensino regular para o ensino da EJA (SILVA, 2010). A inserção de jovens cada vez mais
jovens nesta modalidade tem sido denominada de juvenilização da EJA (MACEDO, 2017).
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maneira peculiar de viver seu direito à educação, ao conhecimento, à cultura,
à memória, à identidade, à formação e ao desenvolvimento pleno.

Nesse contexto, importante frisar uma maior sensibilidade para compreender
esse estudante jovem, adulto, suas particularidades, vivências, história de vida, os
motivos que o levaram para essa modalidade de ensino. Descortinar uma prática
histórica de reprovação de estudantes na adolescência e o seu encaminhamento
aligeirado para um curso noturno, colocando-os/as como fora do jogo. Um jogo que
não foi combinado com eles/as. Encontrar meios para integrar a cultura juvenil no
contexto da Educação de Jovens e Adultos, respeitando suas especificidades,
possibilitando o diálogo entre gerações, considerando seus sonhos e suas
necessidades de aprendizagem. Para Carrano (2007, p. 3):
Compreender os tempos e espaços não escolares dos sujeitos jovens que
estão na escola, mas que não são, em última instância, da escola. Este jovem
aluno cada vez mais jovem que chega às classes de EJA carrega para a
instituição referências de sociabilidade e interações que se distanciam das
referências institucionais que se encontram em crise de legitimação.

Assim sendo, é fundamental reconhecer nesse ambiente de aprendizagem a
juventude e suas questões identitárias como fatores positivos para o ambiente de
formação docente. Os conflitos sendo mediados de forma que proporcione aos
adolescentes um sentimento de pertencimento, de interação com o ambiente escolar.
Diante desse contexto, a formação contínua do docente para a atuação na EJA,
na contemporaneidade, apresenta grandes desafios, dentre eles refletir sobre a
juvenilização, o que requer também especial atenção nos processos das políticas
públicas locais no propósito de atender às demandas da modalidade.
Com vistas ao contexto supracitado, foi oportuno lançar olhares quanto à oferta
da Educação de Jovens e Adultos na cidade de Seabra, Bahia, situada na Chapada
Diamantina, cujo público da EJA apresenta inúmeras demandas socioeducacionais,
com diversas inquietudes tanto no corpo docente quanto na gestão da escola, os quais
se veem com dificuldades quanto à atuação pedagógica diante dos sujeitos e de suas
carências, desafios político-pedagógicos que reverberam nas práxis.
Considerando que a contemporaneidade apresenta diversos desafios para a
formação docente, principalmente para o campo da Educação de Jovens e Adultos,
como a questão do diálogo entre professor (a) e professor (a), na relação professor
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(a) e aluno (a), da reflexividade do fazer docente, da alteridade, das especificidades
da EJA, dentre outros, estas questões impactam diretamente no processo de ensino
e aprendizagem. No entanto, esta investigação trouxe o tema formação continuada
docente, e como objeto de estudo a formação continuada de professores da EJA em
escolas situadas no espaço rural. Focalizei os aspectos dos desafios políticopedagógicos da formação docente no ensino da EJA em escolas rurais7.
Várias pesquisas vêm apontado as condições de trabalho nas escolas rurais,
dificuldades enfrentadas pelas escolas situadas em território rural em seus processos
educativos, porém realizei este estudo sobre formação docente da modalidade EJA
no contexto escolar rural por apresentar singularidades nesta investigação. Com
relação à compreensão de rural, considerei o que Souza, Pinho e Meireles (2012, p.
353) sinalizam:

A compreensão de rural, presente nesse texto, perpassa pelo entendiment o
de um rural como categoria que emerge de um contexto sóciohistóricogeográfico-cultural, extrapolando a concepção de um rural³
eminentemente agrário, atrasado, inferior ao urbano, voltado especificament e
a atividades de agricultura ou agropecuária, imprimindo uma noção de rural
contemporâneo que está associada às questões da natureza e de seus
processos produtivos, considerando-o como um ‘[...] lugar de vida, onde as
pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu
lugar, a sua identidade cultural’ (FERNANDES, 2004, p. 137). Configura-s e,
nesse sentido, como um espaço de relações sociais, ‘espaço singular e ator
coletivo’ (WANDERLEY, 2000, p. 92), lugar do acontecer da vida.

As duas escolas coparticipante da pesquisa situadas no contexto rural do
município de Seabra, estão operacionalizadas fora dos limites do espaço urbano, e
constitui-se como um espaço rural contemporâneo. Nesse sentido, a escola do
campo/rural, está nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas
do Campo (2001), “mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção
das condições da existência social e com as realizações de sociedade humana”
(BRASIL, 2001, p. 1). Ou seja, escolas rurais, que valorize a identidade e a cultura dos
povos rurais.

7

As escolas rurais também são conhecidas como escolas da roça, entendendo que a expressão “da
roça” é concebida como uma “ruralidade específica”, envolta, principalmente, na semiótica da terra
(RIOS, 2011).
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No que tange a constituição de um espaço rural contemporâneo, MOREIRA
(2007, p.73) nos aponta:

A passagem de uma imagem de rural como agrícola para um rural como
natureza expressaria tensões de diversos âmbitos societários, tais como na
estética, na ciência e tecnologia, na sociedade civil, no Estado, no mercado
e mesmo na espiritualização. Como procurei demonstrar, a própria imagem
de natureza está em processo de ressignificação e, com ela, a de ser humano
(MOREIRA, 1999b). Podemos falar em processos de urbanização do rural,
de construção da cidadania no campo, de industrialização do agrícola, bem
como de processos civilizatórios nos quais o culto domestica o selvagem. O
conceito de rural e a política e prática associada ao mundo rural poderiam,
assim, estar carregando a incorporação de cuidados ambientais, o cuidado
com os direitos básicos da cidadania (alfabetização, saúde, alimentação etc),
a pluriatividade (atividades rurais e urbanas exercidas no espaço rural) e uma
possível multifuncionalidade do território (defesa dos patrimônios naturais e
culturais).

Daí surgiu a necessidade e o desejo de promover esta investigação, que visa
a intervenção nesse campo contextualizado, a fim de construir, junto aos atores, por
meio de escutas e diálogos constantes através das entrevistas (auto)biográficas, uma
proposição que possa atender minimamente a necessidade da formação continuada
que atenda à especificidade da EJA em contextos rurais.
Há dificuldades que afligem a todos, quanto à gestão do processo pedagógico,
bem como a articulação do processo de formação continuada dos professores, face à
sua precariedade, e às dificuldades de atendimento às demandas dos docentes, com
vistas a uma oferta pedagógica mais adequada aos discentes. Logo, fez-se necessário
o desenvolvimento deste estudo diante da problemática: quais são as condições
objetivas da formação continuada docente na Educação de Jovens e Adultos e que
desafios político-pedagógicos são gerados nesse processo, particularmente no
contexto rural em Seabra – Bahia?
Nesse contexto, inúmeras são as inquietações vivenciadas no entorno da EJA,
a saber: os complexos processos de gestão quanto à oferta desta modalidade; a
inadequação do currículo, que ainda não atende às reais necessidades do sujeito
contemporâneo; e a carência de uma política pública sólida para esta modalidade, em
especial quanto à formação de professores, elementos que motivam as inquietações,
como docente, as quais mobilizaram o desejo de promover investigações a serem
lançadas sobre essa modalidade nesse contexto, tomando a atuação docente na EJA
como campo de pesquisa a partir desta investigação.
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Esta investigação buscou compreender os desafios político-pedagógicos da
formação continuada docente do ensino da EJA em escolas rurais, em uma
abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa (auto)biográfica, pois “[...] visa à
captação do significado subjetivo das questões a partir das perspectivas dos
participantes [...] (FLICK, 2013, p. 23), compreendendo a realidade social a partir da
atribuição de significados, os quais emergem no ato de narrar-se.
Este estudo está organizado pela Introdução, onde descrevo a pesquisa,
apresento meu itinerário como ser docente, as primeiras provocações, implicações da
pesquisa, justificando a pertinência e contribuições do estudo. No segundo capítulo
apresento uma reflexão sobre o formar-se docente na contemporaneidade, tendo a
reflexividade e a alteridade como importantes para o processo formativo do professor;
em seguida delimito a formação docente, com uma abordagem sobre a formação
continuada especificamente na EJA, e depois os aspectos legais e a proposta da
formação continuada na EJA. No terceiro capítulo delineio as trilhas metodológicas,
descrevo o caminho pelo qual realizei a pesquisa (auto)biográfica, tendo as entrevistas
narrativas como dispositivo. No quarto capítulo exibo a análise interpretativacompreensiva das entrevistas, o perfil dos professores entrevistados, análise das
entrevistas destacando as trajetórias vida-formação, vivências docentes, quais os
desafios político-pedagógicos da formação docente continuada que reverberam no
ensino da EJA em escolas rurais. Por fim, no quinto capítulo, em um movimento de
in(conclusão), apresento as considerações sobre este estudo, a partir das reflexões
acerca dos diversos sentidos apresentados pelos professores e professoras que
atuam na EJA em escolas rurais, sobretudo in(conclusão), um espaço de novas
possibilidades.
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2 DIÁLOGOS INICIAIS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve moviment o
dinâmico e dialético, entre o fazer e pensar sobre o fazer. (FREIRE 1996, p.
38).

2.1 FORMAR-SE NA CONTEMPORANEIDADE: REFLEXIVIDADE E ALTERIDADE

Ao citar Freire (1996) no início do capítulo, remeto ao ato de formar-se em um
movimento reflexivo, das distintas experiências, práticas de interação com o outro,
com os contextos nos quais estamos inseridos. Nós professores, em um processo de
formação contínua, precisamos refletir, reformular nossas concepções e práticas em
um processo dinâmico de fazer e pensar sobre esse fazer, momento fundamental da
reflexão crítica, pois contribui para a nossa formação como pessoa, profissional e
social.
A formação apresenta diversas perspectivas conceituais, porém a posição que
assumi com relação ao conceito da formação neste estudo está associada ao que
Garcia (1999, p. 19, grifo do autor) apresenta:
O conceito de formação é geralmente associado a alguma atividade, sempre
que se trata de formação para algo (HONORÉ, 1980). Assim, a formação
pode ser entendida como uma função social, de transmissão de saberes,
de saber-fazer ou do saber-ser que se exerce em benefício do sistema
socioeconômico, ou da cultura dominante. A formação pode também ser
entendida como um processo de desenvolvimento e de estruturação da
pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de
possibilidades de aprendizagem dos sujeitos. Por último é possível fala-se da
formação como instituição quando nos referimos à estrutura organizacional
que planifica e desenvolve as atividades de formação (FERRY, 1991). A
formação pode adotar diferentes aspectos conforme se considera o ponto de
vista do objeto (a formação que se oferece, organiza exteriormente ao sujeito)
ou do sujeito (a formação que se ativa como iniciativa pessoal.

Então, a formação não só abrange a função social na incorporação de
conhecimento, do saber ser, mas também integra a relação do saber com a prática,
pode ser entendida como saber fazer em um processo de atuação, formação,
desenvolvendo no sujeito a superação de suas próprias condições de vida,
possibilidades de aprendizagem profissional em um processo de desenvolvimento e
de estruturação pessoal. Além disso, está interligada ao contexto de uma instituição,
estrutura organizacional, às condições de trabalho e pedagógicas essenciais à
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formação. Deste modo, a formação advém ora dos fins a serem alcançados, ora do
próprio processo.
Compreende-se a formação também como um processo de desenvolvimento
pessoal com possibilidades de aprendizagens a partir das experiências, e essa se
ativa também como iniciativa pessoal. Assim sendo, a maioria das definições sobre
formação associa-se ao de desenvolvimento pessoal. Zabala (1987 apud GARCIA,
1999, p. 19) define como “o processo de desenvolvimento que o sujeito humano
percorre até atingir um estado de plenitude pessoal”. Também do ponto de vista de
Gonzáles Soto (1989 apud GARCIA, 1999, p. 19), a formação “diz respeito ao
processo que o indivíduo percorre na procura de sua identidade plena de acordo com
alguns princípios ou realidade sociocultural”. Ferry (1991 apud GARCIA, 1999, p. 19)
dá um enfoque quando sinaliza que “formar-se nada mais é senão um trabalho sobre
si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios
que são oferecidos ou que o próprio procura”.
Todavia, no processo de formação, o desenvolvimento pessoal não se realiza
unicamente de forma autônoma. Debesse (1982 apud GARCIA, 1999, p. 19-20)
esclarece a distinção
[...] entre autoformação, heteroformação e interformação. A autoformação é
uma formação em que o indivíduo participa de forma independente e tendo
sob o seu próprio controle os objetivos, os processos, os instrumentos e os
resultados da própria formação. A heteroformação é uma formação que se
organiza e desenvolve ‘a partir de fora’ por especialista sem que seja
comprometida a personalidade do sujeito que participa. Por último a
interformação define como ‘a ação educativa que ocorre entre os futuros
professores ou entre professores em fase de atualização de conhecimentos...
e que existe como um apoio privilegiado no trabalho da ‘equipa pedagógico’,
tal como hoje é concebido para a formação do amanhã’.

Dessa forma, a autoformação constitui-se de momentos de reflexão sobre as
próprias histórias de vida, vivências pessoais e profissionais, de autorreflexão,
autoanálise, ressignificação. Entretanto, a formação do professor não ocorre somente
em nível individual, mas também em suas dimensões coletivas, profissionais e
organizacionais. Os docentes, em prol de aperfeiçoamento pessoal e profissional,
buscam a interformação, na qual aprimoram suas aprendizagens de forma
colaborativa, interativa com a equipe escolar, objetivando contribuir para a mudança
educacional e redefinição da profissão.
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Com relação à importância do processo de formação na sociedade
contemporânea, Garcia (1999) pontua que o impacto da sociedade da informação e
do mundo cientifico e tecnológico e a internacionalização da economia influenciaram
na formação como instrumentos potentes para favorecer também o acesso da pessoa
à cultura, à informação e ao trabalho.
De tal modo, o contexto social na contemporaneidade impõe a prática educativa
e

de

formação,

demandas

muito

grandes,

levando

a

nós,

educadores

contemporâneos, a ter curiosidade, a repensar a atuação em sala de aula e os
enormes desafios profissionais que enfrentamos, a fim de atender às exigências de
uma nova era.
Assim, como pontua Giddens (2002), estamos no limiar de uma nova era, a
qual as ciências sociais devem responder e que está nos levando para além da própria
modernidade. Essa perspectiva pós-moderna vê uma pluralidade de reivindicações
heterogêneas de conhecimento, na qual a ciência não tem um lugar privilegiado.
Sendo assim, Giddens (2002, p. 10) sinaliza:
Com isto quero dizer que as instituições sociais modernas são, sob alguns
aspectos, únicas — diferentes em forma de todos os tipos de ordem
tradicional. Capturar a natureza das descontinuidades em questão, devo
dizer, é uma preliminar necessária para a análise do que a modernidade
realmente é, bem como para o diagnóstico de suas consequências, para nós,
no presente.

Do mesmo modo, de acordo com Agamben (2009, p. 59), contemporaneidade
“é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo,
dele toma distâncias” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Tempo presente marcado pela
globalização e a revolução científica e tecnológica, que vêm inaugurando mudanças
também no campo do comportamento social. Assim, com a aceleração na velocidade
das informações, alteram-se também as relações humanas e a relação dos homens
com o tempo, o que induz a refletir, autoquestionar e buscar reconfigurar
comportamentos e práticas no contexto contemporâneo.
No que se refere a Com-temporaneu, é uma palavra advinda do latim e significa
aquele que vive na mesma época, particularmente a atual (HOUAISS, 2001). Portanto,
a contemporaneidade abalizada por grandes transformações sociais, assinaladas por
tensões que se apresentam no contexto político, social e econômico que, por sua vez,
refletem no campo educacional, permeiam a funcionalidade da escola e requerem
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mudanças profundas no fazer docente, no processo formativo que atenda à demanda
atual.
Diante das implicações, dos desafios e dos conflitos que permeiam a função
docente, e perante a complexidade da educação no contexto da sociedade
contemporânea, globalizada, multiculturalista, imersa numa realidade complexa,
requer-se do professor ações e conhecimento polivalentes, formações para atender
ao contexto social.
Assim sendo, os tempos e o espaço institucionais se modificaram, alterando
profundamente a prática docente, o processo de formação de professores. Contudo,
apesar desse contexto, o professor precisa reestruturar seu trabalho perante as
expectativas

e pressões da condição

social contemporânea,

ensinar com

responsabilidade social, perceber a importância do aspecto afetivo na relação
professor-aluno, considerar novas perspectivas, compreender as tecnologias da
informação. Deve ser possibilitada também aos professores a formação profissional
nos aspectos intelectual, emocional, comunicacional, ético, e promover condições de
trabalho adequadas, tempo para pesquisarem e estudarem, enfrentando os dilemas
educacionais em um processo de reflexibilidade.
Logo, o professor reflexivo se torna sujeito transformador do seu fazer docente
que perceba que o discente necessita de um olhar ressignificado, acolhimento do
outro, para além de conhecimento ou habilidades.
Desse modo, Veiga (2008) preconiza a necessidade da formação do educador
e salienta que é preciso compreender o papel da docência, propiciando uma
profundidade cientifico-pedagógica que contribua com o educador para enfrentar
questões fundamentais da escola como instituição social, uma prática social que deve
ser baseada na reflexão e crítica, que torna o centro de uma formação continuada que
resultará em uma aprendizagem significativa.
Segundo Ausubel (1978 apud MOREIRA, 1999, p. 155):
[...] a essência do processo de aprendizagem significativa e que ideias
simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto
de sua estrutura cognitiva especificamente relevante para aprendizagem
dessas ideias.
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Assim sendo, Nóvoa (2002, p. 38-39) diz que “estar em formação implica um
investimento pessoal, um trabalho leve e criativo sobre os percursos e os projetos
próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade
profissional”. Ou seja, a formação perpassa a trajetória, percursos do indivíduo; está
relacionada às experiências de vida, é decorrente de um investimento permanente
como pessoa, ser social, cultural e político, em um processo de reflexão, com os quais
construímos nossa identidade pessoal e profissional.
Sobre a formação do professor, imprescindível considerar os significados e
sentidos produzidos pelo docente em suas vivências diárias, entendê-lo como ser
histórico, pessoal e profissional, a fim de compreender sua trajetória formativa, como
abordam Pereira e Rios (2015, p. 307):
Emerge nas ciências da Educação uma nova epistemologia sobre a formação
docente que considera os sentidos produzidos, pelos (as) professores (as)
nas experiências do cotidiano a partir dos diversos espaços e tempos da /na
formação, o que sinaliza que, para compreender as itinerâncias formativas
desse profissional e para dar-lhe sentido no fazer pedagógico, faz-se
necessário entender o professor como sujeito histórico, pessoal e
profissional.

A formação docente constitui-se nas experiências cotidianas diante dos
distintos espaços e tempo do percurso formativo, e deve ser constante e processual,
gradativa, construtiva e afetiva, humanizando as relações e os saberes. Freire (1996)
lembra que a formação deve ser contínua no sentido de permanente; profunda no
sentido de aprofundar o que já se sabe; dialógica e dialética no sentido de rever o que
se pensava e acreditava.
Desse modo, a formação continuada sendo feita na própria escola, precisa
acontecer na reflexão compartilhada com toda a equipe, nas tomadas de decisão, na
criação de grupos de estudos, na supervisão e orientação pedagógica.
A concepção de formação contínua defendida neste estudo é a de buscar a
formação considerando a pessoa do professor, o contexto escolar e a dimensão
coletiva dos docentes, o trabalho coletivo e de partilha entre os diversos atores, com
a finalidade nos problemas a resolver, e menos em “conteúdos a transmitir”. De buscar
a troca de experiências, partilha de saberes, espaço de formação com o professor
inserido no corpo profissional e na organização escolar.
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Todavia, constata-se que o processo formativo do professor não se restringe à
sua formação inicial, se contemporiza por todo o trajeto profissional docente, mediante
uma relação dialética, reflexiva, imprescindível na prática pedagógica.
É justamente nesse sentido que Nóvoa (2002, p. 57) sinaliza, ao chamar à
reflexão que:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre
as práticas de re(construção) permanente de uma identidade pessoal. Por
isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da
experiência.

Então, o professor necessita estar em processo contínuo de formação,
necessita buscar permanentemente aprimoramento nos estudos, processo formativo,
desenvolvimento pessoal e profissional, pois a formação não se consolida somente
na formação inicial, percorre todo o percurso docente, sua vivência, sua atuação.
Assim, é fundamental estar constantemente em reflexividade sobre sua prática, em
prol da ressignificação da identidade docente.
Como sinaliza Dominicé (1986 apud NÓVOA, 2002), com relação ao processo
formativo, se constrói no processo de relação ao saber e ao conhecimento que se
encontra no cerne da identidade pessoal. Formação alicerçada na experiência e na
identidade docente, investindo na prática, e em vivências, vidas docentes.

Devolver a experiência o lugar que merece na aprendizagem dos
conhecimentos necessários a existência (pessoal, social e profissional) passa
pela constatação de que o sujeito constrói o seu saber ativamente ao longo
de seu percurso de vida. Ninguém se contenta em receber o saber, como se
ele fosse trazido do exterior pelos que detêm os seus segredos formais. A
noção de experiência mobiliza uma pedagogia interativa e dialógica.
(DOMINICÉ, 1990 apud NÓVOA, 2002, p. 57).

Por considerar que o ser humano constrói o seu saber ao longo da sua
existência, da experiência de vida, e que o inacabamento do ser é próprio dessa
existência, essa experiência se mobiliza em um processo permanente de busca do
saber. Portanto, na formação permanente dos professores, o momento imprescindível
é o da reflexão crítica sobre a prática: “É pensando criticamente a prática de hoje ou
de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 1996, p. 39).
Partindo desse pressuposto, a formação deve ser continuada, visto que nada é
permanente. O professor precisa refletir sobre sua prática educativa e, inclusive,
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dentro da ação docente buscar inovações, novas abordagens metodológicas, no
processo de fazer e refazer no ensino-aprendizagem, contribuindo para a mudança
educacional. De acordo com Freire (1996), “a formação do educador deve ser
permanente e sistematizada, porque a prática se faz e refaz”, ou seja, é fundamental
analisar sua prática e refletir sobre ela, buscando mudanças, melhorias na atuação,
em um constante processo de reflexividade.
Com relação à reflexividade e ao compromisso docente em busca de seu
próprio desenvolvimento pessoal, Dantas (2008, p. 123) sinaliza que:
Desse modo, Nóvoa (1995) valoriza mais o desenvolvimento profissional dos
professores do que o desenvolviment o do currículo no processo de formação,
a saber: [...] a formação pode estimular o desenvolviment o profissional dos
professores, no quadro de uma autonomia, contextualizada da profissão
docente. Importa valorizar paradigmas de formação que promovam a
preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do
seu próprio desenvolviment o profissional [...].

Sendo assim, os fundamentos para a construção da teoria da prática reflexiva
de Schön (1992), para a formação de professores reflexivos, aborda um triplo
movimento: a reflexão-na-ação, a reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-sobre-areflexão-na-ação. Desta forma, a reflexão-na-ação, o conhecimento na ação docente,
orienta a atividade humana no saber fazer; a reflexão-sobre-a-ação nos instiga a
refletir sobre o que fazemos ao mesmo tempo que atuamos, o pensamento prático; e
a reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação, reflexão crítica, é a análise sobre os processos
da própria ação. Ainda no que tange ao professor reflexivo:
A reflexão-na-ação traz consigo um saber que está presente nas ações
profissionais podendo ser compreendido também como conheciment o
técnico ou solução de problemas, ou seja, é o componente inteligente que
orienta toda a atividade humana e manifesta-se no saber-fazer. A reflexãosobre-a-ação, para Schön, está em relação direta com a ação presente, ou
seja, com a reflexão-na-ação, e consiste numa reconstrução mental
retrospectiva da ação para tentar analisá-la, constituindo um ato natural com
uma nova percepção da ação. (NÓVOA, 2002, p. 9).

De tal modo, a ação-reflexão-ação, no processo de formação contínua,
consolida nos espaços de (auto)formação participada, onde ocorre a troca de
experiência, partilha de saberes em espaços de formação mútua. Como sinaliza
Nóvoa (2002, p. 39), “falar de formação contínua de professores é falar da criação de
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redes de (auto)formação participada que permitam compreender a globalidade do
sujeito, assumindo a formação como um processo interativo e dinâmico”.
Importante considerar que o professor autônomo, que desenvolve o seu
conhecimento, construa e reconstrua sua prática de forma reflexiva, repensando,
retornando aos caminhos já percorridos, reexaminando a prática, refletindo a partir de
situações práticas reais, aprimorando sua atuação, ou seja, formação que destaca a
análise, reflexão, o profissional crítico e reflexivo.
Então, o professor reflexivo necessita atentar a todos os aspectos da prática,
em uma perspectiva reflexiva e colaborativa que pode ocorrer coletivamente em um
ambiente colaborativo dentro do espaço escolar, em um momento de diálogo reflexivo.
Não há conhecimento se da sua prática não surge a ação consciente dos
oprimidos, enquanto classe social exploradora, na luta pela sua libertação.
Por outro lado, ninguém conscientiza ninguém. O educador e o povo
conscientizam-se através do movimento dialético entre a reflexão crítica
sobre a ação interior e a ação subsequente no processo daquela luta.
(FREIRE, 1997, p. 153).

Logo, torna-se importante a reflexividade docente, a reflexão sobre a prática e
a experiência como fatores no processo de formação. Nesta perspectiva, é importante,
então, o aprimoramento do docente, como pontua Libâneo (2005, p. 38) ao afirmar
que “[...] resumidamente, o objetivo do pedagógico se configura na relação entre os
elementos da prática educativa: o sujeito que se educa, o educador, o saber e os
contextos em que ocorre”, como também defende Nóvoa (2009, p. 33) ao mencionar
que a formação de professores continuou a ser dominada mais por referências
externas do que por referências internas ao trabalho docente, sugerindo que “[...] se
inverta esta longa tradição, e instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão
e de formação.” Logo,
[...] surge a necessidade de construir uma visão dos profissionais reflexivos ,
que rompa com determinações estritas ao nível da regulação da atividade
docente e supre uma relação linear (e unívoca) entre o conheciment o
científico-curricular e as práticas escolares. Os professores devem possuir
capacidades de autodesenvolvimento reflexivo, que sirvam de suporte ao
conjunto de decisões que são chamados a tomar no dia-a-dia no interior da
sala de aula e no contexto da organização escolar. (NÓVOA, 2002, p. 37).

Então, imprescindível a reflexividade do fazer docente em uma formação
compartilhada, formar um docente para que se torne capaz de refletir na e sobre a sua
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prática, tomando consciência de seu processo de aprendizagem, um docente que
reflita coletivamente sobre a prática escolar, centrada nas experiências e dilemas
enfrentados

pelos professores

empenhados

na

superação das dificuldades

identificadas no momento reflexivo, na ação-reflexão-ação.
A educação contemporânea, diante da multiplicidade da escola, do sistema
educacional, da diversidade, das diferenças – em tempos que a educação exige novos
sujeitos –, nos estimula a repensar e ressignificar a formação docente também pela
experiência do outro, ou seja, pela reflexividade e alteridade, aprender com os colegas
docentes mais experientes. É no diálogo com os outros professores que se aprende
também a ser professor.
Assim sendo, as transformações econômicas, aliadas ao progresso técnico e
científico, expressam no homem contemporâneo a totalidade do eu e o individualismo,
necessidade da compreensão da singularidade de um sujeito caracterizado pela
individualização, reflexividade dos tempos atuais sobre eles próprios e das
interrogações de si que ocorrem de forma generalizada na modernidade.
Individualização debatida por Bauman (1997), sintoma da vida líquida, em
tempos de liquidez, o que é possível contemplar na própria história. São sucessivos
finais e recomeços:
Esse movimento intenso de dar fim, sem necessariamente terminar, e
reiniciar, sem revelar outro desejo e não o da mudança, mas especificamente,
o da remoção e o do despojo, na prerrogativa da liberdade e da leveza, não
revela articulações entre as vidas individuais e os contextos sociais.
(BAUMAN, 1997).

Diante do contexto de individualização, de não reconhecimento, de negação do
outro, Lévinas (1980) busca dar sentido ético para a valorização do outro, tendo como
base filosófica a relação com o outro, numa existência plural, em que a formação
docente já não é o professor só individual, mas o professor em suas dimensões
coletivas, profissionais e organizacionais, de forma interativa e reflexiva,

o

desenvolvimento profissional na dupla perspectiva pontuada por Nóvoa (2002), do
professor individual e do coletivo docente.
Logo, diante do mundo cheio de mazelas, momento vulnerável que os seres
humanos vivenciam, das relações humanas que estão desgastadas, em que as
pessoas não mais se compreendem, dificuldade no relacionar com o outro, é preciso
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refletir sobre as atuações em relação ao outro no cotidiano escolar, buscar integração
harmoniosa, compreendendo esse outro, que é diverso e necessita de respeito.
É imprescindível a alteridade no processo de ensino-aprendizagem, processo
de formação contínua, de reflexividade, bem como reconhecer o outro na relação de
ensinar e aprender em um processo inclusivo, dialógico e recíproco. Arroyo (2011, p.
249) também elucida o aprender com o outro como “aprender com outros educadores
do mesmo ofício”.
Assim, segundo Lévinas (1980), o conceito de alteridade significa “Ser outro,
pôr-se ou constituir-se como outro”, sendo necessário a valorização do sentido ético
do humano e do respeito às diferenças, refletindo sobre a importância do
reconhecimento do outro.
Desse modo, a contemporaneidade faz com que o ser humano busque a
aprender a ser mais humano, no acolhimento do outro, na sensibilidade com seus
semelhantes, que está expressa no rosto de cada pessoa. A partir desse contexto,
Lévinas (2007, p. 51) aponta que
O Outro que se manifesta no Rosto perpassa, de alguma forma, sua própria
essência plástica, como um ser que abrisse a janela onde sua figura, no
entanto já se desenhava. Sua presença consiste em se despir da forma que,
entrementes, já a manifestava. Sua manifestação é um excedente (surplus )
sobre a paralisia inevitável da manifestação. É precisamente isto que nós
descrevemos pela fórmula: o Rosto fala.

Destarte, Lévinas (2007) aborda a alteridade na contemporaneidade como fator
contribuinte para a busca de uma forma mais humana de se viver em sociedade, em
que cada um deve ter responsabilidade pelo próximo.
No entanto, no contexto educacional não aprendemos, tampouco ensinamos,
a sermos humanos, como sinaliza Arroyo (2000, p. 55): “Aprendemos disciplinas sobre
que conhecimentos da natureza e da sociedade ensinar e com que metodologias,
porém não entra nos currículos de formação como ensinar-aprender a sermos
humanos.”
Nos enriquecemos e apoiamos na alteridade em nossas práticas docentes, no
intuito de empoderar e acreditar na educação plural, humanística. Pensar a educação
na perspectiva da alteridade inclui pensar no ser e estar docente e na reciprocidade
do processo de ensino-aprendizagem das experiências, vivências, buscando na ética
a sustentação que contemple o outro.

35

Notadamente, o momento formativo precisa ser um espaço institucional,
individual e coletivo de construção de saberes, em que o professor não tenha modelos
educacionais, mas possa fazer, refazer, experimentar, desafiar, questionar e criticar,
inovando as estratégias de aprendizagem dos sujeitos.
Desse modo, a formação docente também está imbricada com o processo de
ensinar e aprender. O exercício da profissão requer qualificações acadêmicas e
pedagógicas para que se consiga ensinar de melhor forma possível, em qualquer dos
níveis da educação, em especial na Educação de Jovens e Adultos. O ato de educar
também não se limita apenas ao âmbito institucional de ensino, à escola. Ele está
presente em todo o contexto de vida do sujeito. Nessa perspectiva, a sala de aula é
apenas um dos espaços onde o indivíduo aprende, interage com o outros,
estabelecendo uma relação que propiciará o seu desenvolvimento na sociedade.
Compreende-se também que o saber docente é base para um bom desempenho do
estudante, ampliando os conhecimentos adquiridos e fortalecidos pelas variadas
experiências de vida.
Nesse sentindo, pode-se inferir que a formação não é conquistada por
imposições, regras ou treinos. O indivíduo constrói a sua formação através do mundo
e com o mundo, costurada com suas vivências e práticas. E assim esse profissional,
o professor, vai tecendo a sua formação, como um ser social, que está em processo
de formação contínua, responsabilizando-se em formar outro ser também em
processo de formação. Assim, podemos percebemos que o processo de formação é
mais complexo do que imaginamos, pois quem forma não deposita conteúdos em
outro sujeito em formação, mas desenvolve ações transformadoras que vão mobilizar
o outro, criando perspectivas de aprendizagem significativa, subjetivamente.
No que tange às formações de professores, é imprescindível considerar que a
formação não é um momento único e nem limitado à formação inicial, é um processo
contínuo e progressivo que se desenvolve no decorrer da trajetória pessoal e
profissional docente. Daí a importância de a formação docente ganhar sentido e
intensificar-se nos planejamentos dos docentes, já que muitas esperanças estão
depositadas somente nas mãos dos professores, desejos que ultrapassam o próprio
ser.
O objetivo da formação é melhorar a qualidade da intervenção do educador,
não apenas o seu discurso. Quando a qualidade de intervenção do educador não se
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altera, o esforço de formação foi útil apenas como elemento indicativo de que o
processo de formação precisa ser repensado. Cansamos de realizar trabalhos de
formação que não implicaram nenhuma mudança no educador, sinaliza Barreto
(2011).
Com o intuito de tecer um novo olhar para a formação contínua docente, e
diante das múltiplas facetas contemporâneas, busquei pensar a formação docente e
o cotidiano à luz de novas aberturas, descobertas e de tantas movências que a
reflexividade provoca no processo de ensino-aprendizagem, no processo formativo.
Partindo desses pressupostos, vislumbro, tendo como base a própria filosofia de
Freire, Nóvoa, Schön, Lévinas, refletir sobre o processo de formação docente na
contemporaneidade, a partir da lógica da reflexividade e alteridade.
A contemporaneidade implica exigências no campo da formação docente,
buscando na alteridade elementos que promovam uma educação mais humana.
Apesar disso, as formações dos docentes proporcionam mudanças significativas nas
práticas pedagógicas. Os professores podem não apenas discutir temas e solucionar
problemáticas que implicam diretamente em sua atuação, mas insistir na reflexividade,
ressignificação de suas concepções, práticas educativas.
Diante do exposto, a formação docente amplia os horizontes quando preconiza
a alteridade, por uma educação mais humana, que compreende a multipluralidade, a
diversidade, sendo necessário reconhecer que no processo de ensino-aprendizagem,
a alteridade, a reflexividade, ganha novos rumos nos processos formativos.

2.2 FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES NA EJA
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo
por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o
objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me
considero como uma paciente que recebe os conhecimentos -conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. (FREIRE ,
1996, p. 22-23).

Freire (1996) aborda que não há ensino sem aprendizagem, que a formação
deve ser permanente, no processo de relação; quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender; ensinar inexiste sem aprender, somos seres
inacabados, em constante

processo

formativo,

em contínuo

processo

de
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aprendizagem,

e

aprendizagem

ocorre

na

experiência

política,

ideológica,

pedagógica, ética.
Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos atende sujeitos jovens na sua
maioria. Sujeitos que foram marginalizados em seu processo de escolarização. Que
foram “jogados” para uma modalidade de ensino que, historicamente, sempre foi
marginalizada. É fundamental entender se a escola e os professores estão dando
conta de possibilitar para todos da EJA uma qualidade de ensino que garanta uma
aprendizagem

significativa.

De

acordo

com

Ausubel

(1980),

aprender

significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental.
Desse modo, a aprendizagem significativa implica na ampliação de novos
conhecimentos do indivíduo e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos
saberes, contribuindo assim para a formação de cidadãos conscientes do seu papel,
sua inserção social.
Para atender às transformações atuais, à globalização, à urgência de inserção
no mundo do trabalho, os professores da EJA podem se deparar com os desafios
político-pedagógicos da atuação e formação. A preocupação com a formação dos
professores da EJA também está impregnada de subjetivação, em razão das histórias
de vida e dos processos formativos que esses profissionais já vivenciaram. Com
relação aos percursos pessoais e profissionais, os momentos em que produzimos a
nossa vida, e em que, no caso de nós, docentes, também produzimos a nossa
profissão, Nóvoa (2002, p. 57) afirma: “Urge por isso re(encontrar) espaços de
interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores
apropriarem -se dos seus processos de formação e darem-lhes um sentido no quadro
de suas histórias de vida.”
A necessidade da formação docente para atuar na modalidade EJA é uma
reinvindicação dos educadores. Sinalizamos que não temos políticas específicas para
a modalidade, no âmbito da formação inicial (graduação), e também na formação
contínua de educadores para EJA, e estas formações necessitam ser contínuas, como
pontua Nóvoa (2002), pois isso favorecerá o desenvolvimento profissional dos
professores.
A formação contínua pode constituir um importante espaço de ruptura
estimulando o desenvolvimento profissional dos professores. Por isso, falar
de formação contínua é falar de uma autonomia contextualizada da profissão
docente. Importa valorizar paradigmas de formação que promovam a
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preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do
seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como protagonist a
no desenvolvimento das políticas educativas. (NÓVOA, 2002, p. 59).

Desse modo, Dantas (2015, p. 91), fazendo uma releitura de Arroyo (2006, p.
153), enfatiza que “[...] a formação desse educador está a exigir estratégias políticas
mais plurais”, que não podem limitar-se a momentos esporádicos de formação, mas
que precisam incluir tramas mais complexas, “processos de constituição, de
reprodução e de transformação” (ARROYO, 2002, p. 199).
Considerando a dinâmica pedagógica que permeia a formação do educador
nessa modalidade, Arroyo (2006) destaca a necessidade de uma formação plural para
esse profissional. Nessa perspectiva, a EJA ocorre em diversos espaços, além do
escolar, sendo que a formação docente se insere em um perfil amplo de proposições
que vêm da educação popular:
A formação de profissionais para atuar na Educação de Jovens e Adultos
deve atentar para a diversidade da clientela formada por jovens e adultos com
diversos interesses, observando as suas demandas, as suas peculiaridades ,
as suas diferenças culturais, as suas experiências de vida, os seus percursos
históricos, os seus saberes, as suas características específicas,
considerando-os como sujeitos históricos e atores sociais. (DANTAS, 2015,
p. 91).

Os desafios para o educador da EJA são de ordem política e pedagógica,
portanto a formação contínua precisa atentar para essa formação. Para Moura (2009,
p. 48), a formação de educadores dessa modalidade passa por uma avaliação das
práticas pedagógicas adotadas:
Pensar na formação do professor de jovens e adultos, no atual contexto
socioeconômico, político e cultural, exige uma avaliação e uma revisão da
prática educativa e da formação inicial e continuada desses educadores ,
principalmente se considerarmos as especificidades e particularidades dos
sujeitos-alunos-trabalhadores.

Ressalta-se a necessidade da formação em EJA com temáticas específicas
desta área, na perspectiva de trazer para o centro da formação continuada a
importância de se reconhecer a EJA como campo legal e legítimo de atuação docente.
A formação do professor da EJA requer uma organização pautada pelas
características próprias desta atividade profissional.
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As especificidades da EJA, tais como a faixa etária discente, inserida num
processo recente chamado “juvenilização”, alunos com marcas sociais e econômicas
peculiares, público constituído de adulto, jovem e idoso, tempos diferenciados de
aprendizagens, diversidade, discentes na condição de trabalhadores, prática
pedagógica peculiar para atender as demandas do sujeito, condições de trabalho
precárias, acesso e permanência na modalidade, reforçam a importância de uma
formação específica do educador de jovens e adultos, torna emergente a necessidade
de se constituir “um corpo de profissionais educadores (as) formados (as) com
competências específicas para dar conta das especificidades do direito à educação
na juventude e na vida adulta” (ARROYO, 2002, p. 21).
Essa modalidade do ensino ainda não foi devidamente contemplada nos
programas e propostas de educação elaborados pelos governantes nos diversos
contextos e épocas da nossa sociedade. Todavia, é a partir da década de 1930, na
proeminência

das

lutas

sociais,

principalmente

nas

grandes

cidades

e,

simultaneamente, com as populações do campo, já que a maior parte da população
brasileira era rural, que surge “o Manifesto dos Pioneiro da Educação Nova, um
importante documento elaborado por iniciativa de educadores liberais, tendo sido
redigido por Fernando de Azevedo” (VIEIRA, 2007), que favorece o surgimento de
propostas de reformas educacionais, sobretudo para os jovens que não sabiam nem
ler, nem escrever.
Perceptível, com relação à EJA, uma situação de instabilidade, inexistência de
políticas eficientes para a modalidade, porém a década de 1960 é constituída de
grandes transformações, tanto no campo político quanto nos campos social,
econômico e educacional. Uma década tomada por um cenário de grandes conflitos
influenciava efervescência de propostas e ações pedagógicas, com a finalidade de
resolver o problema do analfabetismo no Brasil.
Nesse contexto, surge a pedagogia freiriana, que objetivava alfabetizar a
população brasileira fundamentada em uma concepção libertadora. Uma proposta de
educação que não era baseada apenas em grafar símbolos gráficos e copiar nomes,
mas que também possibilitasse a construção do pensamento crítico e uma
identificação direta com a cidadania, de forma que aqueles alfabetizandos pudessem
lutar “por uma nova sociedade que, sendo sujeito de si mesma, tivesse no homem e
no povo sujeitos de sua história” (FREIRE, 2014).
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A década de 60 também foi marcada por um perverso golpe militar que impõe
à população a negação de avançar no seu processo de educação e ficar mergulhada
na “lama” do analfabetismo. Já a década de 1980 ficou como um marco das
mudanças, a partir da Nova Constituição (BRASIL, 1989), que vai sinalizar para a
elaboração da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), estabelecendo para a
população brasileira uma modalidade de ensino destinados aos jovens e adultos
(BRASIL, 2015a).
No entanto, muito pouco se propõe em termos de um programa destinado
especificamente para a formação de um profissional de educação com competência
para trabalhar na Educação de jovens e dos adultos.
Não obstante isso, a formação dos profissionais da educação carece de ser
amplamente discutida, de modo a levantar suas lacunas, demandas e possibilidades,
como forma de atender aos contextos tanto dos locais, quanto dos sujeitos. Assim,
faz-se necessário que a formação atenda aos preceitos mínimos preconizados na
própria LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p. 35), ao citar “[...] a presença de sólida
formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais
de suas competências de trabalho”, o que não pode ser deixado de lado,
principalmente no que se refere à proposta para a EJA.
Ainda nesse aspecto da formação profissional, Carneiro (1998, p. 144) sinaliza
que o processo formativo possa “atender aos objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do
educando”, tendo como fundamentos “a associação entre teorias e práticas, inclusive
mediante capacitação em serviço e aproveitamento da formação e experiências
anteriores em instituições de ensino e outras atividades” (CARNEIRO, 1998, p. 144).
Desse modo, a formação profissional deve ser encarada como política pública
de responsabilidade do Estado, como pontua a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p.
36), em seu parágrafo 1º, do artigo 62, sinalizando que “a União, o Distrito Federal, os
estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação
inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério”. Entretanto, esta
formação precisa atender aos contextos da modalidade da EJA, principalmente na
contemporaneidade, cada vez mais carregada de demandas sociais apresentadas
pelos sujeitos.
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A respeito de políticas públicas, Dantas (2016, p. 133) sinaliza que “[...] a
formação do educador de adultos sempre esteve na periferia das propostas de
formação docente, contribuindo para a indefinição do perfil deste educador”,
denunciando a falta de prioridade da política pública brasileira com esta modalidade.
A EJA, particularmente no Brasil, sempre esteve relegada a um segundo
plano na política governament al, deixando as camadas populares alijadas do
mercado de trabalho, se constituindo em mão de obra barata, porquanto com
baixo nível de instrução, vivendo à margem da sociedade capitalista.
(DANTAS, 2016, p. 133).

Diante disso, Dantas (2016, p. 137) ainda afirma que
Inexistem programas voltados para a formação de educadores(as )
específicos para trabalhar com a EJA, afirmando que ainda não se tem
diretrizes e políticas públicas específicas que contemplem a formação do
profissional para atuar na gestão e na docência no campo da Educação de
Jovens e Adultos.

Nesse contexto, percebe-se que as formações continuadas de professores,
específicas para a EJA pouco ocorre no contexto de escolas rurais e necessitam ser
repensadas, pois há uma necessidade emergente de refletir sobre a sua importância
na melhoria das condições de trabalho. A ideia da formação precisa ser defendida
como um espaço de diálogo, que favorece a reflexividade prática e a mudança de
postura.
No entanto, a formação de professores da Educação de Jovens, Adultos e
Idosos necessita respeitar a diversidade do contexto local, as experiências de vida, as
particularidades e as diferenças culturais. Entretanto, existe pouca oferta de formação
específica, obrigatória para os profissionais da EJA, que atenda a essa diversidade.
Todavia, como sinaliza Arroyo (2006, p. 17), “[...] não temos parâmetros oficiais
que possam delinear o perfil do educador de jovens e adultos e de sua formação,
porque, também, não temos uma definição ainda muito clara da própria EJA”.
Desse modo, não serão as formações apenas que irão “dar respostas e
solucionar os problemas” que circulam a EJA, mas também a ação-reflexão-ação
docente, numa perspectiva pesquisadora em busca de ressignificação da prática
pedagógica, a partir de um currículo

que possa atender, minimamente, as

necessidades dos sujeitos, promovendo o acesso, a permanência e, principalmente ,
o sucesso acadêmico e social.
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Na atuação docente é imprescindível a formação inicial e continuada dos
educadores para atuação na EJA, em busca de melhoria da qualidade do processo
educativo e permanência dos discentes no ensino-aprendizagem. Assim, como
pontua Alves (2016, p. 49):
A educação de jovens e adultos tem sido compreendida como um ‘campo de
lutas’. Luta por garantia de oferta em todo território nacional, por aumento de
vagas nas escolas em diferentes períodos, por materiais e recursos
adequados ao público jovem, adultos e idoso, por reconhecimento como uma
modalidade regular, por formação inicial e continuada dos educadores (as),
enfim, luta por uma educação de qualidade com garantia de acesso e
permanência.

Sendo assim, na EJA, a luta continua, a formação de professores se consolida
ainda um desafio, considerada complexa a ser desenvolvida a formar os profissionais
reflexivos. Nesse sentido, torna-se importante assegurar uma política de formação
contínua

de educadores de jovens e adultos, visando atender às demandas

profissionais.
Diante do contexto, a formação contínua de professores torna-se um desafio,
em decorrência da ausência ou pouca assistência na formação do educador. As
escolas desencorajam um conhecimento profissional partilhado dos professores,
porém, de acordo com Nóvoa (2002, p. 38-39):

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneç a
aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os
projectos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também
uma identidade profissional.

Considera-se

a

formação

de

professores

de suma

importância

no

desenvolvimento pessoal, profissional e social, e esta concebe-se como intervenção
educativa e proporciona mudança na escola e no professor; e essas mudanças
dependem também das transformações das práticas pedagógicas em sala de aula.

2.3 ASPECTOS LEGAIS E PROPOSTAS DA FORMAÇÃO DOCENTE NA EJA

Início a discussão com a constituição das políticas públicas na EJA, refletindo
sobre os principais desafios políticos da formação vivenciados pelos professores da
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EJA e as implicações na prática. Nesta direção, as políticas educacionais também
sinalizam para uma relação direta da educação com as exigências do mundo do
trabalho, o que se explica pelas:
[...] transformações científicas e tecnológicas que ocorrem de forma
acelerada exigindo das pessoas novas aprendizagens, não somente no
período de formação inicial, mas ao longo da vida [...]. Neste contexto,
reforça-se a concepção de escola voltada para a construção de uma
cidadania consciente e ativa que ofereça aos alunos as bases culturais que
lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em curso
e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política. (BRASIL, 2001a, p. 9).

De acordo com o Parecer CNE nº 09/2001 (BRASIL, 2001a), no contexto atual,
devido ao avanço aligeirado das ciências e da tecnologia, a formação precisa ocorrer
ao longo da existência, possibilitando no processo de ensino-aprendizagem o
desenvolvimento de competências necessárias para a atuação docente que parte de
uma trajetória permanente de formação.
Os argumentos principais para essas questões estão elencados na própria
legislação, que, alicerçada na prática pedagógica, coloca a sua ênfase no trato dos
conteúdos, da avaliação, da organização da escola, enfim, em um conjunto de
competências necessárias à atuação profissional. Propõe o Parecer CNE nº 09/2001:
Aprendizagens significativas, que remetem continuamente o conhecimento à
realidade prática do aluno e às suas experiências, constituem fundament os
que presidirão os currículos de formação inicial e continuada de professores .
Para construir junto com os seus futuros alunos experiências significativas e
ensiná-los a relacionar teoria e prática, é preciso que a formação de
professores seja orientada por situações equivalentes de ensino e de
aprendizagem. (BRASIL, 2001a, p. 13).

Dessa forma, o Parecer pontua a aprendizagem significativa nos processos de
formação inicial e continuada, o que nos remete a atender à realidade e às
experiências discentes. Contudo, o que observamos com relação à modalidade EJA
é que nos currículos não se favorece uma aprendizagem significativa aos docentes,
nem aos discentes diante das demandas, pois na formação inicial pouco ou quase
não se discute sobre a modalidade, e no processo de formação continuada inexistem
programas, cursos, que orientem os professores para lidar com o processo de ensinoaprendizagem; a formação contínua quase não ocorre nos espaços escolares
Quanto a isso, é oportuno destacar também a necessidade da formação do
professor da EJA diante da complexidade diferenciada e específica da modalidade. O
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docente precisa estar preparado para atender as demandas no processo de
integração, dialogicidade, conforme sinaliza o Parecer CNE/CEB nº 11/2000:

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a
EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer
professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de
ensino. Assim esse profissional do magistério deve es tar preparado para
interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o
exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas
pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se
nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como
formação sistemática requer. (BRASIL, 2000a, p. 56).

No contexto das políticas públicas, a EJA começa a ser reconhecida como
modalidade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº
9.394/96, que expressa que a EJA é uma modalidade da Educação Básica que se
propõe a atender ao público ao qual foi negado o direito à educação durante a infância
ou

adolescência,

seja

pela

oferta

irregular

de

vagas,

pelas

condições

socioeconômicas desfavoráveis ou por outras razões (BRASIL, 2015a). Ratifica
Soares (2002, p. 32) que “A educação de Jovens e Adultos representa uma dívida
social não reparada para com os que não tiveram acesso à educação escolar e nem
domínio da escrita e leitura como bens sociais.”
Como sinaliza a LDB nº 9.394/96:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem
ao longo da vida.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre
si.
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialment e,
com a educação profissional, na forma do regulamento. (BRASIL, 2015a, p.
13).

Cabe destacar que a LDB de 1996 contribuiu para uma mudança significativa
na educação no que diz respeito à modalidade EJA, na garantia de ingresso de jovens
e adultos que não tiveram acesso na idade regular no ensino fundamental e médio,
oferecendo oportunidades de ensino-aprendizagem. No entanto, ainda há muito a ser
conquistado, principalmente na permanência desses jovens e adultos na EJA, e
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também em oferecer reais condições de funcionamento, como sinaliza Laffin (2018,
p. 60):

Ao ser inserida na LDBEN, a EJA tornou-se uma política de Estado e
regulamenta essa modalidade educacional como possibilidade de se elevar
o índice de escolaridade da população. Entretanto, é preciso solidificar e
ampliar financiamento e dispositivos legais para oferecer reais condições de
oferta e de funcionamento.

Ainda com relação à LDB, Laffin (2018) afirma que, mesmo após 66 anos de
CONFINTEAs,8 29 anos da Constituição Brasileira e 21 anos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, ainda é recorrente e contundente o abandono de
políticas públicas para a EJA. No que se refere às políticas públicas para EJA, Di
Pierro e Catelli Junior (2017, p. 47) sinalizam que uma das dificuldades da
coordenação nacional de uma política de EJA residia (e ainda reside) na melhor
articulação da União com os Estados e Municípios, que são os entes executores da
modalidade. A EJA ainda não é vista como deveria, há um grande descaso, muitas
escolas sendo fechadas, ausência de formação específica ou formação fragmentada
que não está dando conta das demandas docentes e da escola, sendo importante o
fortalecimento das políticas públicas para a modalidade.
No contexto da legislação nacional, destaca-se ainda a Resolução CNE nº
01/2000 (BRASIL, 2000a), do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Em seu artigo
5º, que indica a necessidade da observância dos princípios, objetivos e funções da
EJA, sinaliza:
Parágrafo único. 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 a assegurar:
I - quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares
a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a
igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação;

8

CONFINTEAs – Conferências Internacionais de Educação de Adultos. As políticas de EJA são
particularmente suscetíveis à ascendência das Conferências Internacionais de Educação de Adultos
(CONFINTEAs) promovidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) em intervalos de aproximadamente doze anos. (DI PIERRO; CATELLI JUNIOR,
2017, p. 39).
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II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade
própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo,
da valorização do mérito de cada qual e do desenvolviment o de seus
conhecimentos e valores;
III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de
Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógic as
assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais
participantes da escolarização básica. (BRASIL, 2000a, p. 1).

As diretrizes curriculares supracitadas apontam considerar as especificidades
dessa modalidade da Educação Básica, atentar para os perfis discentes, um currículo
que atenda às necessidades próprias da EJA, assegurando aos estudantes direitos
igualitários aos demais participantes da Educação Básica. Os princípios, objetivos e
funções da EJA apresentam indicativos de que precisam avançar no estabelecimento
de políticas públicas de formação inicial e continuada docente, que contemplem as
particularidades, as práticas pedagógicas e as demandas que considerem o perfil dos
sujeitos de EJA e seus espaços de atendimento.
No que se refere à formação inicial e continuada de professores para o
exercício na Educação Básica, a Resolução nº 2/2015 (BRASIL, 2015b) define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação, e estas precisam atender às
respectivas modalidades da educação, dentre elas a Educação de Jovens e Adultos:
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em
Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica
aplicam-se à formação de professores para o exercício da docência na
educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas
modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo,
Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar
Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre
elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar. (BRASIL,
2015b, p. 3).

Desse modo, no que tange à formação inicial e continuada para atender a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a Resolução CNE/CEB nº 1 (BRASIL,
2000c), que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos, menciona:
Art. 17 – A formação inicial e continuada de profissionais para a Educação de
Jovens e Adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais
para o ensino fundamental e para o ensino médio e as diretrizes curriculares
nacionais para a formação de professores, apoiada em: I – ambient e
institucional com organização adequada à proposta pedagógica; II –
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investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando
oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas;
III – desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e
prática; IV – utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e
linguagens apropriados às situações específicas de aprendizagem.

As DCNs para a EJA apontam várias possibilidades e investimentos na
modalidade, embora ainda restritos e escassos. Estabelecem, no que se refere à
formação docente, que o preparo desse profissional deve incluir exigências
formativas, tendo em vista a complexidade e especificidades dessa modalidade de
ensino. Ressaltam as especificidades dos sujeitos da EJA, recomendando que os
docentes se prepararem e se qualifiquem para a constituição de projetos pedagógicos
que considerem modelos apropriados a essas características especificas.
Vale destacar que, para Laffin (2018, p. 61):
[...] o requisito mínimo da profissionalidade docente é uma exigência de
formação inicial, mas sabe-se que também se dá em formação no exercício
docente. No caso da EJA, essa formação em exercício tem um destaque
especial, até mesmo pelo lugar que os documentos normativos, tais como os
das Diretrizes Curriculares de Pedagogia (2005) e da Formação de
Professores da Educação Básica (2001) não apontavam para a EJA como
necessidade específica dessa formação, a qual acaba sendo delegada à
formação em exercício.

Assim sendo, a formação é decorrente de um processo permanente, constante
em nossa trajetória de vida. Compreendemos que não se restringe aos aspectos
acadêmicos, como afirma Dominicé (2012, p. 19): “A formação não se limita nem a
um diploma, nem a um programa, nem a uma lei”, mas se faz necessária para o
exercício docente, e também parte da experiência de vida pessoal, profissional.
Em relação à formação inicial, no que tange aos aspectos legais, Dantas (2015,
p. 86) sinaliza, através da leitura da legislação, que existia uma preocupação com a
formação dos professores que atuam na educação de adultos, a exemplo do PNE
(BRASIL, 2011), que estabelecia como meta garantir que, dentro de cinco anos, todos
os professores em exercício nessa modalidade educativa possuíssem habilitação de
nível médio adequada às características, necessidades e interesses de aprendizagem
do aluno adulto.
No âmbito governamental, o Plano Estadual de Educação estabeleceu, entre
as suas diretrizes para a qualificação do pessoal docente, “uma formação profissional
que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador [...] o domínio dos
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conhecimentos, e de métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem” (BAHIA,
2006).
A formação de profissionais da educação se torna imprescindível, pois
desencadeia mudanças significativas na prática pedagógica. Desse modo, a formação
profissional deve ser encarada como política pública de responsabilidade do Estado,
como pontua a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p. 36), em seu parágrafo 1º, do
artigo 62, sinalizando que “a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em
regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério”. Entretanto, diante do contexto histórico
brasileiro, a EJA esteve renegada e passa a ser regida por normas e diretrizes, como
sinaliza Dantas (2015, p. 85):
A Educação de Jovens e Adultos, que ao longo da história brasileira sempre
esteve relegada ao patamar de marginalização, concebida ora como ensino
supletivo para suprir carências de escolarização, ora como educação
compensatória, agora, mediante a legislação, sobretudo a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN), passa a ser regida por
normas e diretrizes governamentais, constituindo-se um processo regular de
escolarização, devendo respeitar-se a sua natureza e especificidade,
adquirindo relativa importância e direito social.

Conforme destaca a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p. 35), no parágrafo
único do artigo 61, a formação dos profissionais da educação deve “atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das
diferentes etapas e modalidades da educação básica”. Como é o caso da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), em suas especificidades e demandas. O reconhecimento
dessa especificidade encontra respaldo na LDBEN, que estabelece a necessidade de
uma formação adequada para se trabalhar com o jovem e o adulto.
Não obstante isso, a formação dos profissionais da educação carece de ser
amplamente discutida, de modo a levantar suas lacunas, demandas e possibilidades,
como forma de atender aos contextos tanto dos locais, quanto dos sujeitos. Assim,
faz-se necessário que a formação atenda aos preceitos mínimos preconizados na
própria LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p. 35), ao citar que esta deve ter “[...] a
presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho”.
A modalidade EJA está assegurada na LDB, constituindo-se um dever do
Estado, de maneira que seu principal objetivo é auxiliar o indivíduo a tornar-se cada
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vez mais autônomo, através de uma metodologia especifica e dinâmica, buscando
oferecer um ensino de qualidade para aqueles que não puderam frequentar a escola
na infância ou tiveram que abandoná-la. A LDB também recomenda que o
atendimento aos alunos jovens e adultos possa acontecer de maneira mais flexível, a
partir de cada realidade dos sujeitos nela inseridos.
Outro fator que tem contribuído para o avanço das iniciativas da formação em
serviço é a expansão de um mercado de formação continuada, sobretudo com a
proliferação de cursos de pós-graduação lato sensu. Essa questão se inscreve no
quadro das demandas crescentes da sociedade contemporânea, que intensificou o
discurso da necessidade de uma atualização permanente como forma de angariar
conhecimentos e competências básicas que ajudassem o trabalhador a adequar-se
com mais facilidade às rápidas mudanças do mundo trabalho e, ao mesmo tempo, a
adquirir um maior nível de certificação.
Assim sendo, há necessidade de que a formação continuada não seja vista
simplesmente como um amontoado de cursos esporádicos e fragmentados, derivados
de experiências alheias, cujos fins também são alheios a quem os realiza.
Vale destacar que os estudos apontaram que a formação continuada,
considerada importante instrumento no processo formativo docente, preconiza a
necessidade da formação docente, possibilitando ao educador enfrentar questões
fundamentais de sua práxis, uma prática de reflexividade sobre a atuação docente.
No que se refere à formação continuada docente, no Brasil, o Ministério da
Educação, como indutor de políticas, institucionaliza a formação docente articulando
a formação continuada, processo que não se completa por ocasião do término de seus
estudos em cursos superiores, à pesquisa e à produção acadêmica desenvolvidas nas
Universidades.
Ainda com relação à efetivação da formação continuada, foi criado o Plano
Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001, que define que “a formação
continuada assume particular importância, em decorrência do avanço científico e
tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais amplos e
profundos da sociedade moderna” (BRASIL, 2001b). Logo, o referido Plano aponta
que “deverá dar especial atenção à formação permanente (em serviço) dos
profissionais da educação” (BRASIL, 2001b). O PNE defende que “a formação
continuada é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da
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educação, e visará a abertura de novos horizontes na atuação profissional” (BRASIL,
2001b). Com isso, reafirma-se o protagonismo docente como caminho para a
efetivação da qualidade do ensino.
De acordo com essa lógica, percebemos que há uma valorização da formação
continuada como estratégia de qualificação profissional face às exigências da
sociedade contemporânea. Contudo, no que se refere ao PNE e às políticas de EJA,
Di Pierro e Catelli Junior (2017, p. 39, grifo do autor) apontam que:

A legislação que estabelece os parâmetros das políticas de EJA é
complementada pelos planos plurianuais de educação, de duração decenal,
previstos no Artigo 214 da Constituição Federal. O primeiro deles, aprovado
como a Lei 10.172, vigorou de 2001 a 2011 e nenhuma de suas 26 metas foi
alcançada (DI PIERRO, 2010). Após intensos debates na Conferênc ia
Nacional de Educação (CONAE) e no Congresso, o segundo Plano decenal
pós redemocratização foi aprovado em 2014 pela Lei 13.005, com duas de
suas vinte metas relacionadas diretamente à EJA: a meta nove propõe ‘[…]
elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%
até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetis mo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional […]’; e a meta
10 ‘[…] oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de EJA, nos ensinos
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional […] ’;
desdobrando cada uma delas em numerosas e desafiadoras estratégias de
políticas educacionais.

Mesmo com o texto do PNE 2001-2011 (BRASIL, 2001b) sinalizando a
importância da formação continuada, ela ainda não foi efetivada como direito dos
docentes

e responsabilidade da instituição

ou do Estado. Na prática, a

responsabilidade pelo processo formativo é de cada professor, em uma busca por
conhecimentos e capacitações.
Em 2014, em decorrência da Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2015c), aprova-se o
novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), com vigência de dez anos. O
Plano traz 10 diretrizes, 20 metas e um conjunto de 254 estratégias. No que se refere
à formação docente, o plano traz estratégias que abordam a formação específica para
a modalidade EJA: a estratégia 10.8, “que visa fomentar a oferta pública de formação
inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de
jovens e adultos” (BRASIL, 2015c) e a estratégia 10.10, “[...] assegurando-se
formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração” (BRASIL, 2015c).
Ainda no que tange à formação profissional na educação básica, está
explicitado também na Meta 13, estratégia 13.4, “promover a melhoria da qualidade
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dos cursos de pedagogia e licenciaturas”; na Meta 15, que se deve “garantir, em
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação” (BRASIL, 2015c); e a meta de número 16 refere-se
especificamente à formação continuada dos professores da educação básica, e visa:
[...] formar, em nível de pós graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano da vigência PNE, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2015c).

Com o objetivo de cumprir as metas previstas no prazo de vigência desse PNE,
com foco neste estudo apresento as estratégias específicas à meta 16, que explicita
a garantia da formação continuada de todos os profissionais da educação básica em
sua área de atuação. Portanto, considerando a necessidade da formação continuada
de professores na modalidade EJA em escolas rurais, o PNE (2014-2024) determina:
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a
respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de
forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras
da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias ,
instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas ;
16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas,
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de
acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e
em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os
professores e as professoras da rede pública de educação básica,
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da
investigação;
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos
professores e das professoras da educação básica, disponibilizando
gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive
aqueles com formato acessível;
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos
professores e das professoras e demais profissionais da educação básica;
16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas
públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano
Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério
público. (BRASIL, 2015c).

Assim, o PNE 2014-2024 (BRASIL, 2015c) determina o fortalecimento de
políticas de formação continuada dos docentes que atuam na educação básica, e que
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todos tenham formação continuada, dentro da sua área de atuação. Diante do que o
PNE determina, ainda temos como desafio a formação continuada de professores
específica para a modalidade EJA. Verificamos que existem poucas ou inexistem
políticas de formação continuada, portanto esse fortalecimento não está sendo
assegurado. De acordo com Di Pierro e Catelli Junior (2017, p. 55), ainda não foram
criadas as condições para que as metas do PNE 2014-2024 sejam cumpridas:
Também não foram criadas ainda as condições necessárias para que as
metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 sejam cumpridas, a
começar pela Meta 9, que prevê a superação do analfabetismo absoluto e
redução do analfabetismo funcional à metade, iniciando por elevar a taxa de
alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% em 2015.

Atendendo aos dispositivos legais do PNE (2014-2024), o município de Seabra
elaborou o Plano Municipal de Educação (PME), através de um processo participativo.
O PME é legalmente formalizado a partir da Lei nº 535/2015, de 25 de junho de 2015
(SEABRA, 2015), que aprova o Plano Municipal de Educação de Seabra, em
consonância com a Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014), que trata do PNE e dá outras
providências, com vigência de dez anos.
Para concretização das ações de monitoramento e avaliação do PME, ficou
instituída uma comissão, cujos membros foram nomeados por meio do Decreto nº
162/2017, de 10 de agosto de 2017 (SEABRA, 2017). Foi nomeada também, sob
Portaria nº 002/2017, uma equipe técnica para desenvolver ações de monitoramento
junto à comissão. O presente relatório apresentará o resultado da análise da
realização das 20 metas, distribuídas em onze eixos.
Como o objeto desta pesquisa aborda a formação de professores na EJA, a
análise foi feita no Eixo Educação de Jovens e Adultos, no qual se explicita a meta 9
do PME, que expressa:
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 80% (oitenta por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste PME,
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 60% (sessenta por cento) a
taxa de analfabetismo funcional, até 2024. (SEABRA, 2015).

Para alcance da meta supracitada, o PME exprimiu quarenta e três estratégias,
dentre elas apenas uma estratégia está voltada para formação dos professores, a
estratégia 9.47, que expressa:
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Acompanhar, anualmente, as metas estabelecidas para a formação de
professores, merenda escolar, transporte, financiamento de ações culturais e
esportivas e recursos tecnológicos, visando melhor qualidade da educação
da modalidade. (SEABRA, 2015).

A partir da análise feita percebe-se que não especifica quais as metas
estabelecidas para a formação de professores, e se faz necessário maior investimento
nas políticas de EJA – formação inicial e continuada de gestores, coordenadores e
docentes que atuam no segmento. Outro ponto fundamental refere-se à distância
entre a legislação e sua efetivação, pois ter a legislação não representa efetivamente
a garantia do direito. E essas leis, para que sejam efetivadas, necessitam de uma
constante fiscalização, tanto dos poderes públicos como da sociedade, e de lutas
políticas. Laffin (2018, p. 57) também aborda que a política de Estado para EJA está
estagnada:
Entende-se que a decisão sobre a EJA é uma decisão política de Estado e
parece que se está estagnado, sem força, sem representação política e
social, ou então, que o poder público não representa ou não reconhece a
força política para desenhar esse novo caminho.

A legislação educacional nacional (LDB) deveria criar condições para a EJA ser
implementada em qualquer município brasileiro. No entanto, verifico que a legislação
existe, porém no município de Seabra não há documentos oficiais que regulamentem
a EJA no que se refere a políticas de formação docente. Inserir a EJA no conjunto de
políticas públicas de direitos ainda se torna um desafio.
A Resolução CNE/CP nº 02, de 01 de julho de 2015 (BRASIL, 2015b), traz
como elemento importante a formação continuada dos profissionais da educação,
sendo fundamental

para a profissão docente, pois necessitam da formação

permanente, acompanhar os avanços sociais.
A formação continuada entendida como componente essencial da
profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da instituição
educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem
como o projeto pedagógico da instituição da educação básica; e XI – a
compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de
cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a
informações, vivência e atualização culturais. (BRASIL, 2015b, p. 23).
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O documento ponta uma perspectiva de formação continuada orientada,
sobretudo naqueles aspectos vinculados aos indicadores de desempenho que
denotam fragilidades nas aprendizagens dos alunos. O foco da formação é a
aprendizagem do aluno, mas não qualquer aprendizagem, e sim aquela que garanta
o alcance das competências desejadas, e no processo reflexivo da prática.
No âmbito dos documentos (LDB e PNE), percebemos que definem princípios
e diretrizes comuns no tocante à formação continuada do professor, sobretudo no que
se refere ao fortalecimento de um discurso que advoga a melhoria da qualidade do
ensino como decorrência de um intenso processo de qualificação docente. Os
documentos evidenciam uma vinculação da formação continuada com o processo de
atualização do professor às necessidades da sociedade contemporânea.
No que se refere à formação continuada, Imbernón (2010) sintetiza que:

A formação continuada precisa estar relacionada com as práticas cotidianas
dos professores envolvidos. A formação continuada do professor passa pela
condição de que este vá assumindo uma identidade docente, o que supõem
ser sujeito da formação e não objeto dela, mero instrumento maleável e
manipulável nas mãos dos outros. (IMBERNÓN, 2010).

Esse autor aponta uma perspectiva de formação continuada orientada,
sobretudo, naqueles aspectos vinculados aos indicadores de desempenho que
denotam fragilidades nas aprendizagens dos alunos.
A formação continuada, considerada como espaço privilegiado para melhoria e
ampliação das práticas docentes, como ações desenvolvidas pelos docentes e que
contribuem para o seu aperfeiçoamento profissional, favorece novos olhares e
pensares das políticas públicas educativas, como ressalta Estrela (2006, p. 43):

[...] constituindo um dos sinais de mundialização das políticas educativas
impulsionadas por organismo internacionais, como a OCDE e a UNESCO, a
preocupação pela formação continuada de professores tem marcado o
discurso e a agenda das políticas educativas dos últimos decênios.

Então, a formação continuada de professores é identificada como atividade
formativa que ocorre após formação inicial. Para alguns, considerada como
treinamento dos professores para o melhor desempenho de suas tarefas de instrução,
visando a melhor aprendizagem dos alunos (ESTEVES; RODRIGUES, 1993), busca
dotar o professor de conhecimentos e práticas que o levem ao aperfeiçoamento da
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ação educativa com seus alunos. Para outros, ela é reconhecida como um processo
de construção permanente do conhecimento e desenvolvimento profissional, a partir
da compreensão de que os docentes são produtores de si mesmos e da coletividade
(GARCIA, 1992; PERRENOUD, 1993 apud ARAÙJO, p. 36)
No que tange às formações de professores, é imprescindível considerar que a
formação não é um momento único e nem limitado à formação inicial, é um processo
contínuo e progressivo que se desenvolve no decorrer da trajetória pessoal e
profissional docente.
A formação dos profissionais da educação carece de ser amplamente discutida,
de modo a levantar suas lacunas, demandas e possibilidades, como forma de atender
aos contextos tanto dos locais, quanto dos sujeitos considerados marginalizados.
Assim, faz-se necessário que a formação atenda aos preceitos mínimos preconizados
na própria LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p. 35), ao citar que esta deve ter “[...] a
presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho”.
Nesse contexto, o dispositivo da LDB/96 que privilegia a formação em serviço
parece ter mais o propósito de certificar do que realmente promover um processo de
formação. Esse tipo de formação tem sido bastante questionado pelos educadores,
pois se distancia de uma perspectiva que a concebe como espaço privilegiado para
“tratar dos aspectos teórico-epistemológicos da formação em articulação com seus
problemas concretos, valorizando os processos de produção do conhecimento
construídos no trabalho docente” (FREITAS, 2009, p. 9), representando, muitas vezes,
uma “formação [inicial] minimalista”, a qual tem contribuído para a consolidação de
programas aligeirados de certificação, que se pautam por uma concepção técnicoinstrumental.
A formação de profissionais da educação se torna imprescindível, pois
desencadeia mudanças significativas na prática pedagógica. Deste modo, conforme
destaca a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2015a, p. 35), no parágrafo único do artigo 61,
a formação dos profissionais da educação deve “atender às especificidades do
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e
modalidades da educação básica”, como é o caso da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), em suas especificidades e demandas. Portanto, como sinaliza Dantas (2016a,
p. 131):
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A preocupação com a educação e a formação de professores vem
aparecendo como uma questão crucial no mundo contemporâneo
pressionado pelas demandas e necessidades dos grupos sociais que
compõem a sociedade, que clamam por melhores condições de trabalho e
qualidade de vida, por acesso à escolaridade gratuita, por ascensão no
mundo do trabalho. A pauta emergente nas discussões é a Educação de
Jovens e Adultos e o cenário da formação de professores que atuam nesta
modalidade educativa.

É preciso garantir espaços e tempos na rotina de trabalho na escola, para que
professores e coordenadores pedagógicos analisem as ações desenvolvidas, os
estudos, a troca de experiências, a criação e o planejamento coletivo de propostas
didáticas. O programa de formação deve ser definido diante da análise da realidade
na qual pretende incidir, uma avaliação de ações de formação anteriores em prol de
melhores resultados.
Na perspectiva freiriana, o movimento de reflexão-ação-reflexão

deve

caracterizar a ação docente, com a finalidade de nortear o trabalho educativo, visando
a superação das dificuldades (FREIRE, 1996). Portanto, o refletir criticamente também
faz parte do processo formativo das professoras, que mesmo diante das dificuldades
explanadas não deixam de estudar, de buscar aperfeiçoamento pessoal e profissional
e as experiências que contribuíram bastante para o processo formativo.
No cenário educacional contemporâneo, a Educação de Jovens e Adultos vem
conquistando direitos, explicitados na legislação nacional, sendo reconhecida como
modalidade da educação básica pela singularidade enquanto educação específica
para jovens e adultos. No entanto, nem a legislação, nem as instituições asseguram
condições de trabalho adequadas para garantir e atender minimamente aos anseios
dos professores e gestores que atuam na EJA.
Devido a esse contexto, que forçosamente impulsiona professores a
repensarem as suas práticas, não somente relacionadas à validação do conhecimento
científico, mas com relação ao seu processo formativo pessoal e profissional, e
pensando criticamente, é que se buscam melhorias no processo de ensinoaprendizagem
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3 TRILHAS METODOLÓGICAS

O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se
fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido a
realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo,
em que se encontram envolvidos seus ‘temas geradores’. (FREIRE, 1987, p.
88).

3.1 ABORDAGEM QUALITATIVA: PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA

A investigação é um processo de busca, de conhecimento, de criação,
envolvendo o pensar, em um processo de diálogo entre os envolvidos, formar levando se em conta as realidades vivenciadas no dia a dia. O trilhar metodológico indicou o
caminho que percorri durante a pesquisa em prol da compreensão de como os
docentes vivenciam a formação continuada na docência e que desafios político pedagógicos da formação são evidenciados, as histórias de vida-formação das
professoras da EJA da escolas rurais no município de Seabra-BA, o que me
possibilitou também refletir sobre o meu processo formativo.
O percurso da pesquisa foi desenvolvido sob a égide da abordagem qualitativa .
De acordo com Bogdan e Biklen (1994), na investigação, a fonte direta de dados é o
ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal, interessando-se
mais pelo processo do que simplesmente pelo resultado; ele tende a analisar os dados
de forma indutiva, em um movimento em que as abstrações vão sendo construídas à
medida que os dados vão sendo coletados, com interesse particular nos significados
construídos pelos sujeitos, em como os sujeitos dão sentido ao fenômeno.
A abordagem da pesquisa qualitativa amparou-se na não neutralidade do
observador, posto tratar-se de sujeito imerso em circunstâncias históricas. O ser
humano vive cada instante de sua vida como um momento de uma história, e a
integração da experiência surge na temporalidade e na historicidade própria da
existência singular. Como abordam Bogdan e Biklen (1994, p. 51), “O processo de
condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os
investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados de forma
neutra”.
A base epistemológica deste trabalho foi a hermenêutica, através da pesquisa
(auto)biográfica, pois diante do contexto histórico, da minha experiência como docente
da modalidade EJA, levando em consideração o contexto pessoal e profissional
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vivenciado, compreendi as vivências e experiências diante dos sentidos que
emergiram das narrativas dos professores que atuam também na modalidade, mas
apresentam suas subjetividades e atuam em contexto rural, e também explanam
regularidades do que vivencio como professora da Educação de Jovens e Adultos, no
processo de formação continuada. Meireles (2015, p. 286) afirma que “A pesquisa
(auto)biográfica constitui-se como um movimento de elucidação de uma hermenêutica
prática para dar sentido à vida (bios), a si mesmo (auto) e à própria escrita (grafia),
conforme apontam os estudos de Delory-Momberger”.
Assim sendo, busquei, por meio da pesquisa (auto) biográfica, perceber diante
da experiência vivenciada, construída, o sentido das experiências pessoais e
profissionais explicitadas pelos docentes através de suas narrativas, socialização do
vivido no contexto de formação e de aprendizagens sociais e profissionais, diferentes
marcas que possibilitam construções de suas identidades em seus percursos, ou seja,
a produção da hermenêutica de si, como pontua Meireles (2015, p. 292):
A hermenêutica de si diz respeito ao modo como cada sujeito narra,
apreende, compreende e atribui sentidos às suas experiências de vida,
elaborando interpretações de si através de interpretações do vivido. A
experiência de produzir uma hermenêutica de si por meio de narrativas
(auto)biográficas permite, que os sujeitos, sem suas condições ontológicas e
sócio-históricas, organizem e interpretem eventos biográficos signific ativos
circunscritos em suas trajetórias.

A hermenêutica permite dar significados e compreender as dimensões
cognitivas, afetivas, contar as próprias vivências, relevância como os seres humanos
vivenciam, tendo a subjetividade peculiar e particular a cada indivíduo e a sua história
de vida-formação. Com relação à compreensão da subjetividade, González Rey e
outros (2016, p. 56) afirmam:
A definição da subjetividade se apresenta através de categorias capazes de
expressar, na unidade simbólicoemocional, a mobilidade e diversidade da
experiência dos indivíduos e dos grupos sociais. É essa unidade
simbólicoemocional que define ontologicamente os fenômenos significados
como subjetivos. Tal unidade caracteriza os sentidos subjetivos, que
representam um processo constante que define a qualidade da experiência
vivida: não são os fatos concretos que definem tal qualidade, mas as
produções subjetivas, tanto individuais como sociais, que emergem no curso
de uma experiência humana.
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Este estudo foi centrado na hermenêutica, centralizado no sujeito professor,
com relação à sua atuação, formação docente, o agir e o pensar diante dos desafios
político-pedagógicos que reverberam na prática educativa, determinam a essência
dos indivíduos na demarcação da trajetória vida-formação-profissão, atuações e
construção de cada identidade em particular, como condição necessária. Então, de
acordo com Delory-Momberger (2012, p. 73):
Inspirando-se numa larga tradição hermenêutica (Dilthey, Gadamer, Ricouer)
e fenomenológica (Schapp, Schultz, Berger e Luckmann), a pesquisa
biográfica faz a reflexão da inserção do agir e do pensar humanos nas figuras
orientadas, e articuladas no tempo, que organizam e constroem a experiência
segundo a lógica de uma razão narrativa.

Considerando as especificidades fenomenológicas, busquei investigações
acerca dos fenômenos humanos vivenciados pelo processo formativo dos professores
da Educação de Jovens e Adultos em escolas rurais no município de Seabra, onde,
nesse processo, o vivido e o experiencial assumiram uma centralidade. Como
pesquisadora realizei a análise dos relatos dos professores que vivenciam o fenômeno
em estudo, considerando as verdades provisórias sobre a realidade, ancorando na
experiência vivenciada. Posteriormente à análise, enquanto investigadora, refleti e
interpretei os dados do mundo vivido, identificando os significados manifestados.
Diante do explicitado, como pesquisadora busquei no processo de investigação
ir além das aparências e aproximei-me da essência do fenômeno. A partir da pesquisa
(auto)biográfica estabeleci uma reflexão sobre o agir e o pensar humano. Por isso, a
escolha da Fenomenologia, no intuito de compreender, diante da experiência, a
essência ou sentido do fenômeno vivido.

A pesquisa desenvolvida com base na Fenomenologia postula a existência
de dois mundos: o mundo da aparência e o mundo da essência. O mundo da
aparência relaciona-se a dimensão objetiva, a qual se refere às
manifestações dos sujeitos de pesquisa, ou seja, ao que eles fazem e dizem
sobre o fenômeno observado [...] Por sua vez , o mundo da essência refere se à dimensão subjetiva, relacionada à experiência, as emoções, aos
pensamentos, às sensações. (PESCE; ABREU, 2013, p. 23).

Nóvoa e Finger (1988, p. 117) sinalizam que

[...] a abordagem biográfica reforça o princípio segundo o qual é sempre a
própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma
compreensão sobre o seu percurso de vida: a implicação do sujeito no seu
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próprio processo de formação torna-se assim inevitável. Desse modo,
abordagem biográfica deve ser entendida como uma tentativa de encontrar
uma estratégia que permita ao indivíduo-sujeito torna-se autor do seu
processo de formação, através da apropriação retrospectiva do seu percurs o
de vida.

De acordo com Abrahão (2004 apud DANTAS, 2008, p. 127), a pesquisa
(auto)biográfica “é uma forma de história autorreferente, portanto plena de significado,
em que o sujeito se desvela, para si, e se revela para os demais”. E Dantas sinaliza
também que a autora acrescenta que as (auto)biografias são reveladoras das
trajetórias de vida, formadas por narrativas que possuem a qualidade de proporcionar
a autocompreensão e o conhecimento de si próprio para aqueles que constroem as
suas narrativas. Assim sendo, as (auto)biografias constituem como busca de
referências de si na história de outros.
Busquei refletir também a perspectiva das pesquisas (auto)biográficas, a partir
das entrevistas narrativas, do ato dos colaboradores que narraram oralmente suas
experiências e explicitaram diferentes significados, marcas, pautada em Souza (2014,
p. 40), quando esclarece que:
No campo educacional brasileiro, as pesquisas (auto)biográficas têm se
consolidado como perspectiva de pesquisa e como práticas de formação,
tendo em vista a oportunidade que remete tanto para pesquisadores, quant o
para sujeitos em processo de formação narrarem suas experiências e
explicitarem, através de suas narrativas orais e/ou escritas, diferentes marcas
que possibilitam construções de identidades pessoais e coletivas.

A narração provocou a reflexão sobre o processo de formação e, como afirma
Josso (2004, p. 30), “se essa reflexão estiver integrada com uma das formas de
atenção consciente, é possível intervir na formação do sujeito de maneira mais
criativa, conseguindo um melhor conhecimento dos seus recursos e objetivos”.
Os percursos teórico-metodológicos desta pesquisa foram sustentados na
pesquisa (auto)biográfica, com ênfase nas entrevistas narrativas, compreendendo a
história de vida-formação mediante as vivências e experiências nas trajetórias de vida
dos docentes.
Desse modo, a (auto) biografia possibilita entender o sujeito em seus
percursos de vida-formação-profissão, tendo em vista ‘[...] valorizar uma
compreensão que se desenrola no interior da pessoa, sobretudo em relação
a vivência e experiências que tiveram lugar no decurso e sua história de vida’.
(FINGER, 2010 apud PEREIRA; RIOS, 2015, p. 309).
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As questões metodológicas foram tratadas em dois níveis, como expressa
Delory-Momberger (2012): o da “coleta de materiais”, informações diante do
dispositivo, que foi a entrevista narrativa, e o da “análise dos materiais”, que envolveu
a análise interpretativa-compreensiva, reflexividade através de informações dispostas.

3.2 ENTREVISTAS NARRATIVAS: ETAPA DO MOVIMENTO INVESTIGATIVO

As narrativas (auto)biográficas permitiram entender como os professores da
EJA, no contexto das escolas rurais, vivenciam suas experiências de ensino no
processo formativo, as condições objetivas da formação continuada e quais os
desafios político-pedagógicos que os afligem. A narrativa permite aos professores
rever o seu processo de formação, tomando consciência do seu percurso de vidaformação. As autobiografias proporcionam ainda a revisão da prática educativa,
ajudando na reflexão da ação que se realiza em salas de aula.
Como dispositivo da pesquisa (auto)biográfica, foi utilizada a entrevista
narrativa, como corpus da pesquisa. Como afirmam Poirier e outros (1999, p. 108),
corpus pode ser entendido como “[...]um material qualitativo constituído por um
conjunto de histórias de vida, de sujeitos saídos de um universo populacional
nitidamente definido e dos fins que se procura atingir”, pois possibilitou interpretar os
acontecimentos vivenciados pelas professoras, no processo reflexivo sobre as
trajetórias individuais e coletivas de formação, posicionar frente a caminhos
percorridos e situações presentes, através de suas narrativas. Como enfatiza Bauer
(2003, p. 91):

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a
experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso,
e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e
social. Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos
tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida
cotidiana normal.

Desta forma, as narrativas (auto)biográficas coletadas no processo da pesquisa
centraram-se na trajetória de vida-formação, percursos históricos e subjetivos dos
colaboradores, a partir da fenomenologia das experiências, e configuraram-se como
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corpus de análise, que foi a análise interpretativa-compreensiva (RICOEUR, 1996).
Sendo assim, Souza (2014, p. 43) deixa explícito que:

Narrativas (auto)biográficas, construídas e/ou coletadas em processo de
pesquisa ou em práticas de formação, centram-se nas trajetórias, percursos
e experiências dos sujeitos, são marcadas por aspectos históricos e subjetivo
frente às reflexões e análises construídas por cada um sobre o ato de lembrar,
narrar e escrever sobre si.

A entrevista narrativa levou em consideração as fases principais da entrevista
sinalizadas por Jovchelovitch e Bauer (2010): preparação – exploração do campo,
quando escolhi os professores pesquisados e formulei as questões que possibilitaram
refletir minhas intenções enquanto pesquisadora; iniciação – formulação do tópico
inicial para a narração (realizei gravação); narração central – não houve interrupção,
somente encorajamento não verbal para continuar a narração; fase de perguntas –
não dei opiniões ou fiz perguntas sobre atitudes e não discuti sobre contradições; fala
conclusiva – parei de gravar e fiz anotações imediatamente após as entrevistas.
As entrevistas narrativas foram recolhidas de forma oral, gravadas em áudio,
transcritas à medida que foram realizadas. Em seguida, de acordo com o comitê de
ética, atendendo aos fundamentos éticos da pesquisa, as entrevistas foram lidas,
textualizadas e disponibilizadas aos professores para que ficassem cientes do
conteúdo abordado e autorizassem a utilização e publicação do material.
Diante dos dispositivos, houve a composição dos textos de campo em um
processo interpretativo e contextualizado, análise e interpretação das informações
coletadas, como abordam Clandinin e Connely (2015, p. 134): “Os textos de campo,
de forma bem relevante, também dizem muito sobre o que não é dito nem notado. ” A
escrita dos textos de campo irá expressar a relação enquanto pesquisador e os
professores participantes, como expressam ainda Clandinin e Connely (2015, p. 136):
“O que foi dito, assim como seu sentido, é moldado pelo relacionamento [...] tudo
depende da relação vivida. ” Todavia, os textos de campo utilizados na investigação
foram entrelaçados ao longo de todo o estudo.
No que se refere à análise das narrativas, foi interpretativa-compreensiva,
disposta em três tempos, como expresso por Souza (2006, p. 79):
Para a análise interpretativa das fontes utilizei a ideia metafórica de uma
leitura em três tempos, por considerar o tempo de lembrar, narrar e refletir
sobre o vivido. Desta forma, a interpretação aconteceu desde o momento
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inicial da investigação-formação tanto para o pesquisador, quanto para os
sujeitos envolvidos no projeto de formação, a qual se organizou a partir dos
seguintes tempos: - Tempo I: Pré-análise / leitura cruzada; - Tempo II: Leitura
temática - unidades de análise descritivas; - Tempo III: Leitura interpretat iva
compreensiva do corpus.

Assim sendo, o Tempo I (pré-análise) centrou na organização e leitura das
narrativas, foi traçado o perfil do grupo pesquisado (gênero, idade, relações familiares
etc.) e houve uma escuta atenta, realizando o cruzamento individual e coletivo das
narrativas, mapeando significados, unidades temáticas, singularidades das trajetórias,
experiências de vida-formação dos colaboradores da pesquisa. Para Souza (2014, p.
44):
O primeiro tempo de análise revela-se como singular, tendo em vista a
construção do perfil do grupo pesquisado, tanto na perspectiva individual,
quanto coletiva. A escrita do perfil biográfico busca mapear dados
identificadores de cada sujeito individualmente e do grupo em sua dimensão
coletiva, explicitando questões culturais, socioeconômicas, biográficas
(gênero, idade, relações familiares etc.), de formação e das
implicações/dificuldades em relação a narrativa oral e ou escrita. A leitura
cruzada ou pré-análise, em processo de pesquisa, de formação ou de
investigação-formação remete ao pesquisador para uma escuta sensível e
atenta, bem como para a leitura sucessiva das fontes, implicando no
cruzamento individual e coletivo das histórias dos colaboradores e do
mapeamento inicial de significações e unidades temáticas de análise, por
considerar os eventos narrados ou descritos sobre o objeto específico de
pesquisa ou de formação, sempre centrado nos percursos, trajetórias e
experiências de vida dos sujeitos e das singularidades de cada história de
vida. (SOUZA, 2014, p. 44).

Como supracitado no excerto, no Tempo I foram importantes a escuta sensível
e a valorização do outro em seu espaço de pertencimento. A imersão no campo
possibilitou uma compreensão dos sujeitos, assim como o processo de autoria. Este
processo ancorou-se na ideia de Oliveira (2014, p. 161) de que
A autoria constitui, portanto, uma relação. Ela não é, apesar da aparent e
semelhança na raiz da palavra (‘auto’), um ato de pura autonomia, um ato em
que o sujeito agiria em solidão numa total independência. Por outro lado,
reconhecer a autoria do outro significa também reconhecer-se nela. Toda
autoria é uma relação dialética que a ambos altera.

Nesse entendimento, diante da sensibilidade, escuta, nessa relação dialética,
ao atentar ao outro, no processo de ressignificação, reflexão da autoria, interpretei a
mim mesma, compreendi o sujeito e também me formei.
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Após essa fase, ocorreu o Tempo II, ou seja, a análise temática, que possibilitou
a compreensão-interpretação do texto narrativo. Através do seu universo de
significados e significantes, visibilizou a complexidade, a singularidade e a
subjetividade das narrativas, houve um olhar e uma leitura atentos, uma vez que as
regularidades, as irregularidades e as particularidades se apresentam na oralidade e
na escrita através dos sentidos e significados expressos e/ou não expressos no
universo particular das experiências de cada sujeito. Segundo Souza (2014, p. 44):

De modo que a análise temática visibiliza a complexidade, a singularidade e
a subjetividade das narrativas, exigindo um olhar e uma leitura atentos do
pesquisador, uma vez que as regularidades, as irregularidades e as
particularidades apresentam se na oralidade e na escrita, através dos
sentidos e significados expressos e/ou não, no universo particular das
experiências de cada sujeito. A leitura analítica e a interpretação temática têm
o objetivo de reconstituir o conjunto das narrativas, no que se refere à
representação e agrupamento, através das unidades temáticas de análise, a
fim de apreender sutilezas, o indizível, as subjetividades, as diferenças e as
regularidades históricas que comportam e contém as fontes (auto)
biográficas.

Posteriormente, o Tempo III, que segundo Souza (2014) foi caracterizado pelo
processo de análise da leitura interpretativa-compreensiva, visto que exige leituras e
releituras individuais e em seu conjunto do corpus das narrativas, recorrendo aos
agrupamentos das unidades de análise temática e/ou ao conjunto das narrativas e das
fontes utilizadas.
Diante das possibilidades de análise, ainda de acordo com Souza (2014, p. 45),
Aqui, cabe explicitar algumas possibilidades de análise, após a identificação,
mapeamento e apreensão de unidades de análise temática ou de unidades
descritivas, as quais podem ser utilizadas na totalidade do texto narrat ivo
biográfico ou da demarcação de excertos das narrativas (auto)biográficas. As
quais remetem sempre para a complexidade e a totalidade de cada
experiência narrada, seja através da pertinência e recorrência dos episódios
ou das suas irregularidades e particularidades da vida em suas diferentes
formas de manifestação ou de expressão.

Foi analisada, através das narrativas (auto)biográficas, a trajetória de vida e
formação

de

professoras

da EJA, destacando

a relação

deste

percurso

profissional/pessoal com o processo de construção da identidade profissional, e o
processo de ensino-aprendizagem. E ainda refleti sobre como tais profissionais vêm
lidando com as demandas e necessidades para a atuação em escolas rurais,
contribuindo, através das narrativas (auto)biográficas dos professores, para ampliar a
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discussão sobre esse campo de atuação, assim como a ressignificação da identidade
desses profissionais.
Seja na apresentação da totalidade do texto narrativo biográfico (Apêndice C),
seja na demarcação de excertos das narrativas (auto)biográficas, as considerações
sobre as descobertas, significações, sentidos encontrados nas trajetórias e suas
contribuições ampliam as discussões sobre o processo formativo na EJA em escolas
rurais, na direção de compreender as concepções teórico-epistemológicas que os
docentes têm em relação à formação continuada e os desafios político-pedagógicos
dessa formação evidenciados em suas narrativas.
3.3 LÓCUS – ADENTRANDO A EJA EM SEABRA-BA

Apresento um breve histórico sobre a modalidade EJA no ensino fundamental,
nas escolas públicas municipais de Seabra, município

situado na Chapada

Diamantina, estado da Bahia (Anexo D), considerado a capital da Chapada
Diamantina e conhecido no cenário da região devido à diversidade de seu comércio,
por sediar vários órgãos estaduais e federais e se destacar por suas festas
tradicionais, dentre elas o São João.
De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação de Seabra
(2012), no ano 2010 as instituições públicas municipais implantaram as primeiras
turmas da EJA. Sinalizou-se que, apesar do passo inicial, a princípio não existia um
acompanhamento das ações pedagógicas e formação continuada para os professores
da EJA, nem mesmo uma coordenação específica para a modalidade. Nas escolas da
rede de ensino9 municipal, a modalidade era ofertada apenas na sede10 do município,
com o segmento I, que correspondia à antiga 1ª a 4ª séries, com duas turmas na
Escola Manoel Teixeira Leite e uma turma na Escola Municipal Paulo Freire. O
trabalho teve continuidade em 2011, quando foi instituída uma coordenação
pedagógica para a EJA, de modo que essa modalidade ampliou-se no município,
tendo cinco turmas na sede e cinco turmas em território rural, ofertando agora o
segmento I (1ª a 4ª séries) e o segmento II (5ª a 8ª séries), ambos organizados em
9

Rede de ensino refere-se à manutenção de instituições de ensino através de um mesmo tipo de fonte
financeira, seja por intermédio público, por meio do governo municipal, estadual ou federal, ou de uma
mantenedora privada.
10 A sede municipal é o aglomerado urbano onde está estabelecido o Poder Municipal, isto é, a
Prefeitura e a Câmara Municipal.
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eixos e tempos de aprendizagens, conforme sugestão da Secretaria da Educação do
Estado da Bahia (SEC/BA).
Passados oito anos desde a implantação das primeiras turmas, os dados
apresentados pela Secretaria Municipal de Educação de Seabra no ano 2018 através
do Censo, explicitaram que as escolas públicas municipais de Seabra ofertavam a
modalidade EJA no ensino fundamental nos eixos I, II, III, IV e V em doze escolas, das
quais dez escolas (83,3%) situadas em território rural e duas escolas (16,7%) situadas
na área urbana do município, totalizando vinte e quatro turmas – seis turmas (25%)
funcionando na sede do município e dezenove turmas (75%) em contextos rurais. O
quadro docente comportava trinta e sete professores: dez efetivos (27%) e vinte e sete
contratados (73%).
Os dados demonstram que desde a implantação das turmas da EJA, em 2010,
até 2018 o número de turmas aumentou. Destaco que a maioria das escolas e turmas
estava situada em territórios rurais. Reverbera também que a maioria dos docentes
que atuavam o faziam por contratos temporários.
Entretanto, de acordo com o relatório do Censo 2019 e com a Tabela 1 (Anexo
A) apresentada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) de Seabra, o
número de escolas e turmas que ofertam a modalidade EJA, Ensino Fundamental,
diminuíram e escolas fecharam. Apenas nove escolas ofertavam essa modalidade de
ensino: 7 escolas rurais (77,8%) e 2 escolas na sede (22,2%), totalizando 18 turmas:
seis na sede (33,3%) e doze em território rural (66,7%). O quantitativo de professores
na EJA era de 31: 10 efetivos (32,2%) e 21 contratados (67,8%). Todos os efetivos
graduados, mas a maioria dos contratados têm apenas o nível médio e estão cursando
a graduação, havendo alguns graduados.
De acordo com as informações supracitadas, verifica-se que há um histórico
em que a maioria dos professores lecionam com contratos temporários em classes da
EJA no município de Seabra, sendo nas escolas rurais a maioria de professores
contratados. O quadro descrito contraria o que reza a Constituição de 1988, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e o que estabelece o PNE (2014-2024) na estratégia
18.1, que estabelece que “90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério [...] sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e
estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados” (BRASIL,
2015c).
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Os dados evidenciam que a maioria das escolas municipais que ofertam a
modalidade EJA são instituições em contextos rurais. Esse fator implicou na
realização deste estudo em escolas rurais. É perceptível que as turmas da EJA estão
diminuindo, o que me faz acreditar na necessidade de maiores investimentos
estruturais, financeiros e pedagógicos na modalidade.
Os problemas educacionais não estão situados apenas no território rural, mas
considero pertinente a atenção dada à modalidade EJA fora dos limites do espaço
urbano. Com relação ao contexto rural, concordo com Souza, Pinho e Meireles (2012,
p. 354) quando sinalizam que:
Embora os problemas da educação não estejam localizados apenas no
espaço rural, neste contexto a situação assume uma configuração ainda mais
complexa e mais emblemática. A escolha pelas questões que envolvem a
escola rural parte dessa premissa aliada com a representaç ão
preconceituosa que enfrenta a população dos espaços rurais que,
cotidianamente, convive com a sustentada crença de que este é um lugar
desprovido de arranjos econômicos mais elaborados e limitado,
culturalmente, pelo seu modo de vida, historicamente inferiorizado em relação
ao espaço urbano.

Sendo assim, é importante problematizarmos o processo de formação
continuada produzido nas escolas rurais. É fundamental considerar o contexto escolar
rural como potencialmente profícuo e repensar a formação docente continuada na EJA
diante do vivido e experienciado pelos seus sujeitos.
Por ser docente efetiva da rede municipal de Seabra no Ensino Fundamental
anos finais e na modalidade EJA, eixos IV e V, sinalizo que a Formação Continuada
do Ensino Fundamental anos finais no município de Seabra-Bahia-Brasil ocorre na
rotina de trabalho na escola, onde professores e coordenadores pedagógicos
analisam as ações desenvolvidas, como estudos, troca de experiências, criação e
planejamento

coletivo

de

propostas

didáticas, os momentos

de

Atividade

Complementar (AC), realizados quinzenalmente, com a carga horária de oito horas –
por disciplina, no Fundamental I e II. E na modalidade EJA, a atividade complementar
ocorre com a carga horária de quatro horas quinzenais, juntamente com todas as
áreas. Os docentes das escolas rurais participam coletivamente com todos os
professores da rede municipal de ensino que atendem a modalidade EJA, com
ausência de formações específicas e de outros momentos formativos.
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Por estar implicada com o contexto da pesquisa, compreendo a necessidade
do vínculo afetivo com os colaboradores, visto como primordial na realização do
estudo. A escolha das escolas lócus foi realizada em razão do maior índice das
escolas que ofertam a EJA no município de Seabra estar situada em áreas rurais; o
lócus da pesquisa foram duas escolas rurais municipais, situadas no município de
Seabra, que ofertam, no ensino fundamental, a modalidade EJA. Os sujeitos da
entrevista narrativas foram cinco professores que atuam nas respectivas escolas. A
escolha também se deu pelo fato de eu ser professora da EJA, porém em uma escola
situada na sede do município, mas vivenciar junto aos meus colegas professores que
atuam em escolas rurais, em momentos coletivos com a coordenação geral que
atende todas as escolas da EJA do município de Seabra, as angústias e os desafios
político-pedagógicos que a essa modalidade de ensino nos propõem.

3.4 DIMENSÃO ÉTICA DA PESQUISA

Iniciei a pesquisa com um levantamento feito na Secretária Municipal de
Educação de Seabra, solicitando dados sobre a EJA, quantitativo de escolas em
território urbano e rural, número de professores que atuam nessa modalidade no
ensino fundamental na rede municipal de ensino. Constatei, diante dos dados, que em
2020, 20 professores atuam na modalidade, dentre eles 5 (cinco) efetivos e 15
(quinze) contratados, sendo que os efetivos apenas lecionam na sede do município,
na escola onde atuo como docente na modalidade; e nas escolas rurais, maioria dos
docentes são contratados.
A fim de garantir o início da pesquisa com o grupo dos professores, organizeime para participar do primeiro encontro pedagógico no início de fevereiro do ano
vigente (2020) na SEMEC, local onde ocorre o encontro quinzenal com todos os
professores que atuam na EJA em escolas rurais, juntamente com a coordenação,
que é única para atender todas as escolas que ofertam a EJA do município de Seabra.
O primeiro levantamento de dados relacionados a modalidade na rede
municipal de Seabra ocorreu no ano de 2019. No início do ano letivo 2020, meados
de fevereiro, foi feito o contato com grupo de professores a serem entrevistados. Início
de março do vigente ano, antes da pandemia, foram realizadas as entrevistas
narrativas.
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No encontro sinalizei a importância de os professores participarem da
entrevista narrativa enquanto voluntários, colaboradores. No conjunto de professores,
a maioria eram mulheres, e dentre os presentes muitos estavam iniciando na EJA, e
iriam atuar no Centro de Formação da EJA, que, contudo, na sede do município estava
sendo implantado no vigente ano, motivo pelo qual o critério de escolha dos
colaboradores foi o de quem já tinha experiência, atuação na docência na EJA em
escolas situadas em área rural, e se prontificasse a participar como colaborador.
Dos professores presentes que já atuavam nas escolas rurais, apenas cinco
aceitaram o convite, 4 (quatro) mulheres e 1 (um) homem, prontificando-se a participar
da pesquisa. Todos tinham mais anos de atuação na modalidade EJA, e os demais
alegaram não participar por estarem iniciando na modalidade, não terem experiência
ainda com a EJA. Após a concordância dos interlocutores em participar da pesquisa,
quando entrei em contato com o diretor da escola para a assinatura do termo de
consentimento para a realização da pesquisa, ele sinalizou que já foi professor da EJA
e prontificou-se a participar enquanto colaborador da pesquisa, totalizando seis
colaboradores, visto que ele também atuou em sala de aula, ainda que atualmente
atue como gestor no cenário da educação rural.
O contrato com o grupo nasceu, a princípio, do aceite oral. Acredito que no
momento não cabia a recolha escrita da autorização por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Agendei previamente e individualmente
as entrevistas, meados de fevereiro e início de março, e a maioria delas ocorreu na
própria SEMEC, onde os professores realizavam o planejamento. No decorrer do
processo das entrevistas narrativas, uma das colaboradoras desistiu de participar,
alegando ter apenas um ano de experiência na modalidade e estar saindo do contrato
de docente, acreditando não está apta a dialogar sobre o processo vida-formaçãoprofissão.
No que se refere à eticidade, houve respeito ao participante em sua dignidade
e autonomia, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na
pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), ou
seja, foram realizadas todas as etapas a serem necessariamente observadas para
que o colaborador participasse da pesquisa. As etapas do Processo de Consentimento
Livre e Esclarecido ocorreu conforme a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
2012, do Conselho Nacional de Saúde, que explicita:

71

IV.1 - A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a
do esclarecimento ao convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o
pesquisador, ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade, deverá:
a) buscar o momento, condição e local mais adequados para que o
esclarecimento seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do
convidado a participar da pesquisa e sua privacidade;
b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das
estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica
e autonomia dos convidados a participar da pesquisa; e
c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa
possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas
que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida.
IV.2 - Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador responsável,
ou pessoa por ele delegada, deverá apresentar, ao convidado para participar
da pesquisa, ou a seu representante legal, o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da concessão do seu
consentimento livre e esclarecido. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 5).

Em detrimento da supracitada Resolução, com relação aos aspectos éticos da
pesquisa envolvendo seres humanos, atendemos aos fundamentos éticos e científicos
pertinentes. Frente às questões éticas, foi acordado um contrato de pesquisa,
explicitando os objetivos, as intenções, o processo de coleta dos dados e a
possibilidade de identificação dos colaboradores da pesquisa. No que tange às
questões éticas, Souza (2014, p. 43-44) ainda destaca:
Diante das questões éticas sobre as pesquisas com seres humanos, cabe
aqui destacar a importância de discussão do contrato de pesquisa, ao
explicitar os objetivos, suas intenções, processo de coleta dos dados, bem
como a possibilidade ou não de identificação dos colaboradores da pesquisa.
De fato, essa questão requer bastante atenção do pesquisador e dos
colaboradores, exigindo diálogos constantes e caso tenha aquiescência, por
parte do colaborador, a assinatura de termo ou carta de cessão de direitos.
Outra opção é em função da impossibilidade de utilização do nome do/da
colaborador/a no relatório de pesquisa, ou para efeitos de publicação, discutir
com o/a mesmo/a possibilidade de identificação na pesquisa, a fim de
preservar sua identidade.

Durante às entrevistas narrativas, os interlocutores

podem, direta ou

indiretamente, se submeter a constrangimentos, incômodos, se tiverem alguma
situação de tristeza por lembranças desagradáveis das narrativas de suas histórias de
vida-formação. Por isso, manteremos o sigilo de suas identidades, utilizando nomes
fictícios na publicização dos resultados, garantia de manutenção do sigilo e da
privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da investigação.
Aos interlocutores que participaram da pesquisa, apresentei, individualmente,
a proposta da pesquisa e solicitei assinatura do termo de autorização para a
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participação e utilização das narrativas como análise do estudo. Como acordado no
TCLE, a identidade dos colaboradores foi tratada com sigilo e, portanto, os
interlocutores não foram identificados. Sinalizo a pertinência da não utilização dos
nomes dos sujeitos da pesquisa e apresento a escolha de pseudônimos 11 para a
identificação das narrativas auto(biográficas).
Dessa forma, nas transcrições das entrevistas narrativas utilizei nomes dos
povoados de território rural da cidade de Seabra associados aos interlocutores para
designar cada colaborador: Cochó, Beco, Várzea, Lagoa e Prata.

11

É um nome fictício usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome real (PESCHKE, 2006).
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4 DESAFIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO
DA EJA EM ESCOLAS RURAIS

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade. (FREIRE,1996, p. 29).

A proposição das narrativas (autobiográficas), com entradas sobre as
experiências de vida-formação, relacionando-as a condições objetivas da formação
continuada

docente, e aos desafios político-pedagógicos enfrentados

pelos

professores das escolas rurais do município de Seabra, surgiu a partir de três
disparadores que mobilizaram a narrativa oral.
No primeiro disparador foi questionado: Quem é você e como se formou
professor? Sendo que os aspectos desvelados contribuíram para traçar o perfil
biográfico dos professores e professoras, compreender o processo de formação
inicial, a motivação para escolhas sobre suas experiências de vida-formação tecidas
ao longo da vida, as vivências familiares e escolares, os cursos de aperfeiçoamento,
o início da docência. O segundo disparador visou desvelar como se deu a formação
especificamente na modalidade EJA, quais as principais experiências de vida e
formação constituem a docência como professora em escolas em contexto escolar
rural. E o terceiro e último disparador almejou compreender as condições objetivas da
formação continuada docente na EJA, e quais desafios político-pedagógicos são
gerados no processo de formação, particularmente nas escolas situadas no território
rural – objetivo principal desta pesquisa –, os sentidos sobre as políticas de formação,
se é garantida a formação para a EJA atualmente e os sentidos experienciais da vidaprofissão-formação.

4.1 PERFIL DOCENTE DA EJA EM ESCOLAS RURAIS DE SEABRA-BA

O perfil biográfico apresentado são breves considerações, revelando-se como
singular a construção do perfil dos colaboradores pesquisados nas escolas situadas
nos espaços rurais em dois povoados no município de Seabra, tanto na perspectiva
individual

quanto

coletiva.

Após mapeamento

dos dados e definição dos

identificadores de cada indivíduo e do grupo, explicitei as questões culturais,
biográficas (gênero, idade, relações familiares) e de formação dos pesquisados. Ao
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narrarem, fizeram emergir as experiências vividas, as marcas de atuação como
professores, o processo de vida-profissão-formação nos contextos de suas práticas
em escolas rurais.
Importante salientar que a proposta inicial previa a realização das entrevistas
narrativas com a colaboração de seis professores, porém uma das professoras
desistiu de realizar a entrevista. Na exploração do campo, uma das dificuldades
enfrentadas foi encontrar mais colaboradores que atuam na EJA em escolas rurais,
pois no contexto da EJA das escolas em territórios rurais ocorre grande rotatividade
de docentes, pois eles, em sua totalidade, são contratados, e os que estão atuando
atualmente manifestam pouco tempo de atuação na modalidade, até menos de um
ano, e sinalizam não estar preparados para abordar o processo de vida-formação
como interlocutores da pesquisa. Acredito que ficaram receosos em participar como
colaboradores, e os efetivos, em sua maioria, atuam no Ensino Fundamental
modalidade regular, e em sua maioria também ainda não atuaram na EJA. Somente
nas escolas da sede, território urbano do município, há professores efetivos na
docência da EJA. Devido aos motivos sinalizados, a pesquisa foi realizada com cinco
professores, os quais se prontificaram a colaborar, sendo que quatro sinalizaram atuar
em sala de aula na EJA, e um já esteve atuando como professor.
Na organização e leitura das narrativas, no primeiro tempo de análise, no que
tange ao perfil do grupo de professores pesquisados que atuam na EJA em escolas
da zona rural, tracei um perfil biográfico de cada sujeito e do grupo em sua dimensão
coletiva. Dos cinco professores que participaram da entrevista narrativa, três são do
gênero feminino e dois do gênero masculino.
Nas observações participantes, nos momentos dos encontros coletivos (AC),
que ocorrem na SEMEC com todos os professores que atuam na EJA em escolas
rurais, e também como consta na Tabela 1 (Anexo A), fica evidenciado que a maioria
dos professores que atuam na modalidade EJA são do gênero feminino. Como
pontuam Souza e outros (2017, p. 18), “[...] falar sobre trabalho docente em contextos
rurais é visualizar a saga de mulheres, em sua maioria, que exercem a profissão de
docentes”.
No que se refere à faixa etária dos entrevistados, dois estão entre 30 e 40 anos
(40%), 2 entre 40 e 50 anos (40%) e 1 entre 50 e 60 anos (20%). Com relação à cor,
à raça e à etnia, 3 se consideram pardos (60%) e 2 se autodefiniram como negros
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(40%). No que se refere ao estado civil, 2 eram solteiros (40%) e 3 eram casados
(60%). No que tange aos aspectos religiosos, são 3 católicos (60%), 1 espírita (20%)
e 1 sem religião (20%).
Em relação ao grau de escolaridade, 2 estão em processo de formação inicial
(40%), cursando Pedagogia; os outros 3 possuem formação inicial (60%), sendo dois
especialistas, ambos do sexo masculino, dentre eles um graduado em Língua Inglesa,
com especialização na área, e outro graduado em Pedagogia, com complementação
pedagógica em Educação Física e especialização em Psicopedagogia, mas está, no
momento, na direção; e uma graduada em Pedagogia. Essas informações corroboram
que em escolas rurais na modalidade EJA ainda se encontram professores sem
formação inicial. Quanto ao tempo de regência, 3 têm 3 anos na docência (60%), 1
tem 5 anos (20%) e 1, que é efetivo, tem 14 anos (20%). Percebe-se, diante dos
dados, que o efetivo apresenta mais tempo na docência. No que diz respeito ao tempo
de atuação na modalidade EJA, 3 têm 3 anos (60%) e 2 têm 5 anos (40%).
Com relação ao vínculo profissional, apenas um dos colaboradores é professor
efetivo da rede municipal, porém, no ano vigente, não está atuando como professor,
está em cargo de direção da escola; os outros são contratados temporariamente. De
acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação de Seabra (2019), a
maioria dos professores que atuam como docentes na EJA são contratos temporários,
e na zona rural estes contratos intensificam, havendo professores efetivos apenas na
sede do município. Considero esse dado um dos desafios político-pedagógicos da
rede municipal de ensino de Seabra. Esse desafio também foi sinalizado em um dos
excertos das narrativas, que apresentou também como desafio ausência de ações da
rede municipal de ensino de Seabra e política local no intuito de motivação, incentivo
para os docentes efetivos assumirem a modalidade EJA.
A turma de EJA tem esse negócio de colocar professores novos, o quadro é
mais, em sua maior parte composto por professores contratados. Os
professores efetivos evitam, preferem as salas regulares do que as de EJA.
Acho que tem que fazer alguma coisa para motivar, para que a parte de
professores efetivos se interesse em lecionar nas turmas de EJA . Muitos
fazem para complementar a carga horária, coisa do tipo, mas não há muito
atrativo. E também pelo fato de funcionar no turno noturno, e grande parte da
rede funciona diurno. Para mim são esses desafios. (COCHÓ, 2020).

Então, é um enorme desafio a excessiva circularidade docente, ou seja, não há
professores ocupantes de cargos de provimento efetivo atuando na docência em
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escolas rurais na modalidade EJA em Seabra. A rotatividade dos professores torna os
espaços de formação em serviço pouco efetivos. Nesse sentido, relacionados aos
aspectos das condições de trabalho, destaca-se o grande número de professores
contratados na rede de ensino, o que proporciona rotatividade. Os profissionais
sentem também ausência de formações específicas, e muitas vezes sentem
dificuldades em direcionar o pedagógico.
Importante que ocorram mudanças, se estruture melhor a rede de ensino na
EJA, Educação Básica nas escolas rurais em Seabra, e ocorra maior estabilidade dos
professores. O cenário apresentado revela que a política local está bem longe do
proposto no PNE 2014-2024, que, de acordo com Gatti e outros (2019, p. 67-68),
sinaliza que:
Uma das estratégias toca na questão de maior estabilização do corpo docente
na educação básica, fundada na preocupação com a excessiva circularidade
de professores, propondo-se que se estruture as redes públicas de educação
básica ‘de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90%
(noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério
e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da
educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e
estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados ’.

Na imersão do processo investigativo, uma das narrativas apontou dificuldades
enfrentadas pelas escolas nos espaços rurais na articulação de professores efetivos
e que já tenham formação para atuação. Muitos professores que estão atuando, estão
iniciando a formação inicial, o que sugere maiores investimentos na valorização
profissional para atuação na EJA, diante do externado:
Investir mais no próprio quadro de professores, no caso, fazer com que os
efetivos se interessem, acaba tendo interesse pelo ensino da EJA, acho que
é um caminho que vai promover melhorias. O professor efetivo já tem mais
formação, um bocado de professores efetivos, hoje a maioria pós-graduados ,
então isso vai refletir melhorias no ensino, entenderão melhor o processo,
entenderão melhor a própria formação. (COCHÓ, 2020).

Para tanto, sinalizo a importância de promover a formação continuada dos
docentes em serviço, pois a maioria dos que atuam na modalidade EJA são
contratados temporariamente e alguns complementam em período noturno jornadas
de docência.
Para o exercício do trabalho docente em escolas rurais, diante do explanado
nas narrativas, ainda se verifica que o curso de nível médio se caracteriza como
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formação inicial para atuação dos professores. E é no decorrer de suas carreiras que
alguns dos professores decidiram realizar a graduação, uma vez que, ao analisar o
tempo de formado, percebe-se uma formação recente ou que ainda estão em
formação. Os dados revelaram que os professores de EJA configuram uma situação
de formação em que a formação inicial e a considerada continuada estão
intrinsecamente articuladas num mesmo processo.
Com relação à formação para atuação na modalidade EJA em escolas rurais,
os docentes continuam sem a formação inicial. Contudo, para o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem, atualmente exige-se uma formação inicial, assim
como a continuada. Nesse sentido, Guidelli (apud Machado, 1998, p.126) chama
atenção para o fato de que:
A educação de jovens e adultos foi vista no decorrer de sua história como
uma modalidade de ensino que não requer, de seus professores, estudo e
nem especialização, como um campo eminentemente ligado à boa vontade.
Em razão disso, são raros os educadores capacitados na área. Na verdade,
parece que continua arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba ler
e escrever pode ensinar jovens e adultos, pois ainda existem educadores
leigos que trabalham nessa modalidade de ensino, assim como a ideia de
que qualquer professor é automaticamente um professor de jovens e adultos.
(...) Com esta falsa premissa não tem se levado em conta que para se
desenvolver um ensino adequado a esta clientela exige-se formação inicial
específica e geral consistente, assim como, formação continuada.

No que tange ao percurso formativo, ao serem questionados acerca de como
se formaram professores, a motivação para a escolha da formação inicial, duas
professoras sinalizaram que a partir da contratação para ser professora da EJA
resolveram fazer a formação inicial em Pedagogia na trajetória de atuação como
educadoras. Diante das vivências, buscaram ampliação dos conhecimentos, e
consideram-se como aprendizes, ainda não consolidaram esse processo formativo:
E aqui há 3 anos, agora vai fazer 4 anos, nessa nova gestão, prefeito Fábio
Miranda, eu fui contratada para ser professora de EJA. E eu abracei a causa
e comecei a fazer uma faculdade, entendeu? E para mim é uma experiência
mais válida, assim, na minha vida tem sido essa, ser professora, ser
educadora de EJA. Porque eu pensei que eu ia ensinar, mas na verdade eu
fui aprender. É muito, a vivência com eles é tão gratificante que você fala:
‘Poxa, não sei nada!’ (LAGOA, 2020).
[...] estou cursando o quinto semestre de Pedagogia. E eu, de fato, acredito
que eu é... gosto de ser professora a partir do momento que eu assumi uma
turma da EJA e pretendo me formar, me especificar no EJA, porque é um
público que gosto de trabalhar. (PRATA, 2020).

78

A formação inicial, também ocorreu por influências familiares, realização
pessoal, por acreditar em um sonho. Apesar das dificuldades enfrentadas por residir
na zona rural, de não conseguir ter acesso a um ensino público para consolidar a
formação inicial, uma das professoras se sentiu realizada, conseguiu ter uma
formação inicial:
Bom, minha motivação para mim ter esse curso, para mim ser uma pedagoga,
foi meu pai, que há 15 anos faleceu. O sonho dele era ter alguém formado
dentro de casa, sabe? O sonho dele era ter uma formação, não importava o
quê. E eu, desde criança queria ser professora, então é difícil, porque uma
pessoa que mora na roça tem uma formação, porque a minha foi particular,
eu fiz na UNOPAR, e foi tudo particular e tive que pagar. Então é difícil, só
que assim eu sei que o sonho dele foi realizado, e eu me sinto realizada. Que
é meu sonho também. (VÁRZEA, 2020).

O desígnio da formação inicial ocorreu também devido à trajetória escolar,
conforme expressaram dois professores: “Eu sou Cochó, me formei como professor
pelo fato de ter feito magistério, no ensino médio, na época magistério, e daí fiz
Pedagogia, ensino a distância UNOPAR.” (COCHÓ 2020).
O que motivou a escolher o curso de Língua inglesa é que desde sempre sou
apegado à televisão e à música. Comecei a tocar violão no ensino médio.
Uma coisa vai puxando outra, sou meio introspectivo, enquanto os meus
irmãos eram mais aventureiros, gostavam de bolinha de gude, pescar, bola.
Eu preferia ficar na minha casa, desenhando, criando história, lendo, né.
(BECO, 2020).

Na dimensão pessoal, os colaboradores, em sua maioria, também sinalizaram
a escolha da profissão docente vinculada a sua trajetória escolar e familiar. Escolar
quando o professor Cochó (2020) expressou: “[...] pelo fato de eu ter feito magistério,
a identificação em ser professor parte daí, que essa formação acaba nos direcionando
para isso.” E o desejo de ser professora, diante da trajetória familiar, ao afirmar:
E em relação a ser professora, foi mais ou menos uma escolha do meu pai.
Meu pai, assim, por ser coronel, muito, assim, autoritário, ele sempre pensou
que nós devêssemos, enquanto meninas, seríamos professoras. Os meninos
seguiriam outro caminho, o que quisesse. Não é que gostei, hoje eu vejo que
é isso mesmo que eu deva ser. Depois de um tempo morando naquela região,
eu estudei, fui estudar, já era bem tarde, pois meu pai também, devido a um
certo preconceito, tínhamos umas questões familiares, ele não nos levou para
a escola muito cedo, então ele contratou uma professora para nos dar aula
particular. A gente se saiu bem e justamente por conta dessa professora
particular que meu pai contratou é que as escolas se expandiram em
Quilombo, Velame e região. Repeti a quarta série, três vezes, que meu pai
não queria, poderia dizer que ele é um machista, não queria que a gente
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saísse dali, do seio familiar para um outro lugar para estudar, então eu e meus
irmãos repetimos a quarta série três vezes, até que ele trouxe, levou daqui de
Seabra para Velame, escola, com professores daqui naquela época, anos 80.
E eu fui sobressaindo, estudei nas séries, mas muito. Posso falar de minhas
rebeldias, decidi que não queria ficar ali, que não estava bom para mim, que
era pequeno demais, e depois que eu concluí o ensino médio, fui embora, fui
para São Paulo, morei 30 anos lá, e lá fiz muitas coisas . E depois que tive a
minha filha, com 15 anos, e que tá com 15 anos agora minha filha, na verdade,
eu passei, fui contratada pela prefeitura para ser educadora infantil, só com o
meu magistério. Eu não tinha formação, é uma formação superior, entendeu?
Mesmo assim, lá é valorizado magistério para creche, então trabalhei a minha
primeira experiência como educadora foi lá, com crianças. Por questões de
saúde eu precisei sair de lá, vim para cá com a minha filha, cuidar da minha
mãe. (LAGOA, 2020).

Todavia, há professores que apresentaram similaridades e sinalizaram
também, por acaso, a escolha de ser docente por não ter outra perspectiva de
atuação, mas percebe-se na trajetória que ambos sentem prazer em compartilhar,
trocar conhecimentos, ser professor(a):
Como fui parar na sala de aula. Eu acho que foi um caminho que aconteceu
naturalmente, eu sempre tive esse... sempre sentir prazer em passar aquilo
que aprendi para um outro, né, afinar o violão, ou algo do tipo, uma
curiosidade. Eu tinha um colega que era neto de professora, e ele tinha meio
que herdado uma biblioteca, e era um lazer ir visitar ele, passar aquelas
tardes lendo ali. Sempre que tinha uma curiosidade eu queria dividir com os
irmãos, amigos e tal. E naturalmente fui encaminhado para sala de aula,
terminei a UNEB e falta de perspectiva também, para onde ir. Acabei
estagiando, ganhei uma bolsa IEU em 2009, foi meu primeiro emprego,
também foi EJA. (BECO, 2020).
Na verdade, eu não tive uma motivação para escolher ser professora. É o que
na época era o que era mais acessível. Então, assim, eu não tive escolha.
Hoje é que eu... eu me encontrei na profissão de professora, amo o que faço,
eu já lecionei em F1, já substitui professores no F2. E eu cheguei até o EJA,
assim, foi uma modalidade que foi implantada na minha comunidade em
2017, que deu certo e que vem dando certo. E eu de fato acredito que eu, é...
gosto de ser professora, a partir do momento que eu assumi uma turma do
EJA e pretendo me formar, me especificar no EJA, porque é um público que
gosto de trabalhar. (PRATA, 2020).

Diante das experiências de vida e formação que constituem a docência como
professora da EJA em escolas rurais, os aspectos a seguir desvelaram como se deu
o processo inicial dos professores na docência modalidade EJA e as experiências
como docente em escolas rurais. Como sinalizado anteriormente, a maioria iniciou a
docência em escolas rurais ao ser convidado a trabalhar na EJA, levando em
consideração os relatos docentes:
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E aqui há 3 anos, agora vai fazer 4 anos, nessa nova gestão, prefeito Fábio
Miranda, eu fui contratada para ser professora de EJA. [...] Como iniciou
minha docência na EJA? Há 4 anos. Há 4 anos, tá fazendo 4 anos agora, em
março, que eu comecei como educadora EJA, professora. Eu não tinha a
formação superior, estou no 7º semestre da faculdade. (LAGOA, 2020).
Como já disse no começo, como se deu a minha formação na EJA? Foi que
eu fui convidada a lecionar para o EJA, desse momento comecei a investir
nessa carreira, comecei a pesquisar, a buscar, correr atrás, de dar meu
melhor. E a minha experiência, eu não tenho uma bagagem, experiência
profissional tão grande. (PRATA, 2020).

Ao relatar suas experiências, houve sinalização também da dificuldade de
implantação de turmas de EJA em escolas rurais. A professora relatou que conseguiu
formar turmas da EJA para lecionar e considerou-se vitoriosa em conseguir atender
aos discentes. A fala de Várzea revelou a marca de negação por parte da gestão
escolar local quanto à não oferta da modalidade EJA.

Há 5 anos que eu atuo na EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá no meu
povoado. Antes, o primeiro ano foi F1. E aí era eu sozinha como professora .
No segundo ano tivemos a colega Mirian, que me ajudou muito, a direção,
porque foi difícil implantar a EJA, o colégio não aceitava, principalmente ter
uma turma de EJA à noite, que eles diziam que só trabalhava 40h e não 60,
e não tinha como acompanhar. Mas a tombos e barrancos, sofri bastante,
mas consegui. Consegui a primeira turma 2016, que foi uma vitória, tanto para
mim quanto para os alunos, Não tô falando de dinheiro, não, tô falando da
questão de ele aprender, sabe, porque, assim, dinheiro hoje não é nada para
aluno não. Para você ver um aluno pela primeira vez escrever seu nome, é
muito interessante. (VARZEA, 2020).

As narrativas evidenciaram que a maioria dos docentes que atuam na
modalidade EJA são contratados, apenas um dos colaboradores inicia a docência da
EJA mediante aprovação em concurso público, e apresenta também maior tempo de
regência.
Iniciei em 2006, em sala de aula. Comecei em F112 primário e em 2011 eu fiz
complementação em educação física e fui para o F213, onde tive a primeira
experiência com o ensino de EJA. [...] ingressei em concurso público na rede
municipal, através do concurso público. Ingressei no ensino da EJA em
período, até turmas de EJA diurno, que existia na escola como forma de
diminuir a defasagem idade-série, aí implantaram esse EJA diurno, dentro do
próprio quadro da educação. No regular desse próprio quadro nós tínhamos
duas turmas de EJA. (COCHÒ, 2020).

12

O Ensino fundamental I é a etapa da Educação Básica correspondente aos anos iniciais que
vai do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de 9 anos. (BRASIL, 2006, p.5)
13 O Ensino fundamental II é a etapa da Educação Básica correspondente aos anos finais que
vai do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de 9 anos. (BRASIL, 2006, p.5)
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No que se refere às experiências formativas para atuação docente na EJA,
afirmaram que as formações específicas da EJA não ocorrem nos espaços escolares:
Aí a formação era a mesma formação que a gente tinha para turmas
regulares. A gente tinha que desviarmos para fazer o trabalho da EJA. A
gente tinha um currículo diferenciado, o que diferenciava era o currículo, mas
não tínhamos uma coordenação ou formação voltada só para EJA. (COCHÓ,
2020).

Mesmo não tendo a formação específica para atender a modalidade, a
formação do professor vai ocorrendo diante do contexto de atuação docente, os
professores buscam aprender no decorrer do processo no ensino da EJA.
Os professores apresentaram satisfação em atuar como docentes da
modalidade, consideraram-se seres inacabados, sempre em busca de novos
conhecimentos, almejando melhorias no processo de ensino-aprendizagem.

Nossa, a gente está o tempo todo aprendendo com eles [os alunos], né?
Talvez eles nem sabe, mas a gente se torna um professor melhor trabalhando
lá. (BECO, 2020).
Mas a formação anterior, só direcionada a EJA, não tive. Fui aprendendo ao
longo do próprio processo. Conhecendo os alunos, conhecendo a realidade,
estudando também ao longo do processo, estudando currículo. E experiência
em sala de aula mesmo, que faz com que a gente vá se adaptando e
conhecendo um trabalho, o formato, o alunado de EJA. Assim como no início
não teve, ao longo do tempo nós cobrávamos e aí, dentro da própria
coordenação regular, tinha momentos que a gente preparava material para
ser trabalhado nas turmas de EJA. Então o material e o currículo eram
diferenciados. E aí isso foi ao longo do processo, e não anterior ao ingresso
meu no ensino da EJA. (COCHÓ, 2020).

No entanto, apesar desses posicionamentos, reconheceram criticamente que
as principais dificuldades e desafios no seu trabalho como profissionais se situam com
relação à ausência de maior valorização profissional e de condições materiais,
pedagógicas, de formação e de trabalho.
O sujeito professor da EJA em escolas rurais começa a se constituir pela sua
subjetividade e pelas possibilidades contextuais decorrentes do contexto histórico e
social vivenciado.
4.2 IMPLICAÇÕES DOCENTES – CONDIÇÕES OBJETIVAS DA FORMAÇÃO
CONTINUADA NA EJA EM ESCOLAS RURAIS E OS DESAFIOS POLÍTICO-
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PEDAGÓGICOS QUE REVERBERAM NA PRÁTICA

Tendo em vista explicitar as experiências de vida-profissão-formação dos
professores que atuam na EJA em escolas municipais situadas em contextos rurais
de Seabra-Bahia, no processo de destacar quais as condições objetivas da formação
continuada na EJA e os desafios político-pedagógicos, busquei sistematizar aspectos
relacionados às narrativas sobre formação docente continuada no cotidiano escolar,
a partir das narrativas construídas pelos professores e professoras.
A formação contínua de professores, de acordo com Nóvoa (2002), ocorre entre
a pessoa-professor e a organização-escola. Nóvoa (2007) ainda nos apresenta que
não podemos separar o “eu” profissional do “eu” pessoal, pois trazemos em nossas
práticas profissionais características singulares que perpassam nossa trajetória de
vida.
Entendendo que o processo formativo decorre das nossas experiências, os
professores e professoras apresentaram suas principais experiências de vida e
formação, que constituem a docência em contexto escolar rural. Então, relacionada à
questão de como ocorre a formação continuada docente para a EJA nas escolas rurais
onde atuam, foi unânime os professores considerarem que a formação basicamente
se limita aos encontros com a coordenadora, quinzenalmente, onde são realizados as
ACs (atividades complementares). Até então, sinalizam que não há outros aspectos
formativos no contexto de atuação dentro da instituição escolar:
A participação em curso, a gente tem feito o trabalho, essa questão da
formação basicamente se limita aos encontros de nossos coordenadores .
Teve um momento que a gente trabalhou com Mary, o outro com Janaína,
que hoje é nossa coordenadora aqui no CES. É o único momento que a gente
tem essa oportunidade de dialogar com os colegas, de ver novos pontos de
vista, novos trabalhos, novas demandas. Esse momento ocorre na SEMEC
quinzenalmente, as coordenadoras geralmente procuram temas que sejam
atraentes para esses alunos. (BECO, 2020).

[...] formação a gente tem aqui (SEMEC) com a coordenadora, né, que são
de 15 em 15 dias, que são denominados planejamento. Só que, até então,
outra formação a gente não teve. Só que, assim, agora eu pretendo ter uma
formação, mas até então, não. (VÁRZEA, 2020).

Hoje existe uma coordenação só para a EJA. Houve avanços nesse sentido,
há uma coordenação que só trata da EJA, que os professores planejam, se
reúne e tem formação quinzenalmente. Então, no momento, há uma
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formação mais direcionada, que trata do ensino de EJA, muito melhor que
anteriormente, quando estive em sala de aula. (COCHÓ, 2020).
É, nós temos, sim, essa formação continuada, a cada quinze dias. Nós temos
um encontro e nos é disponibilizado material também online, para que a gente
busque, para que a gente pesquise. Existe uma socialização com outras
pessoas, que possam estar nos agraciando, somando, agregando
conhecimento. É isso. (LAGOA, 2020).
Então, a gente tem é um encontro quinzenal aqui na SEMEC, que nos norteia
de certo modo, um encontro que a gente tem a cada 15 dias, mas que não
deixa de ser útil. Mas poderia ser bem melhor, deveria ter mais, ter um olhar
mais... eu acho que deveria ter um outro olhar, do próprio diretor da Escola,
que muitas vezes deixa também a desejar, porque eles acham que trabalha
40 horas, e que eles não ganham para trabalhar mais 20 horas . E que nós,
professores da EJA, às vezes, faz até o papel de um diretor na escola, que a
gente tem que se virar nos 30. (PRATA, 2020).

Como empecilhos, os professores apresentaram que os encontros quinzenais,
que muitos consideram como formativos, são muito teóricos e pouco têm contribuído
para provocar transformações nas práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula
em escolas rurais. Enfatizaram também que os encontros muitas vezes ocorrem
enquanto transmissão de conteúdo, que a formação se dá em colocar o professor a
par das últimas pesquisas, trabalhar temáticas abordada no encontro em sala de aula,
que não ocorrem nem no encontro com a coordenação, e nem na escola, momentos
que incidem em seu saber fazer pedagógico, momentos reflexivos de construção e
reconstrução de sua prática, na transformação, aprimoramento de sua atuação no
cotidiano da escola.
Percebe-se a necessidade de oportunizar outros momentos na escola em uma
perspectiva crítico-reflexiva, que proporcione autonomia aos professores como
profissionais reflexivos, pois para Nóvoa (2002, p. 36):
Hoje em dia impõe-se cada vez com maior evidência: que os professores não
são apenas consumidores, mas também produtores de materiais de ensino,
que os professores não são apenas executores, mas também criadores e
inventores de instrumentos pedagógicos, que os professores não são apenas
técnicos, mas também profissionais críticos e reflexivos.

Dessa forma, é importante que a formação continuada ocorra também no
âmbito da organização-escola, além desse encontro quinzenal, pois ele quase não
ocorre no espaço escolar. As práticas de formação necessitam ser centradas na
escola, o desenvolvimento profissional articulado com as escolas e seus projetos,

84

como pontua Nóvoa (2002, p. 60): “[...] falar de formação contínua de professores é
falar de um investimento educativo dos projetos da escola”.
Outro ponto que foi evidenciado por alguns professores é que dentro do próprio
espaço escolar pouco acontecem ou não acontecem momentos formativos com
colegas e também com a gestão, que se restringe aos conselhos de classe ao final de
cada bimestre.
Não, de fato a escola não oferece essa oportunidade. A gente só pondera as
ações durante o conselho de classe. Acho que é a única oportunidade que a
gente tem que sentar professores, gestão. Acho que o nosso trabalho se
resume a esses encontros quinzenais com as coordenadoras mesmo.
(BECO, 2020).

O exercício reflexivo da profissão e o desenvolvimento de momentos coletivos
quase não ocorrem na escola. Como sinalizado, o momento coletivo é o espaço de
formação (AC) quinzenal que ocorre juntamente com todos os professores que atuam
em todas as escolas rurais da rede municipal. O diálogo ocorre com todos e a
Coordenação Geral, que atende todas as escolas da sede e zona rural, como ilustram
as narrativas a seguir:
Acontece essas questões reflexivas, a nossa coordenadora, ela sempre nos
chama atenção para isso. Quando não pessoalmente, a gente tem um grupo
no WhatsApp, a gente tá sempre tirando informações, buscando informações
e tendo as respostas necessárias. (LAGOA, 2020).
É assim, na escola tem muitas, é... eu não falo nem cursos, muitas coisas
assim que você acaba participando, principalmente os projetos, que é muito
importante, né, e aprendi muito. A nossa escola, ela foi muito e é, até hoje,
prestativa, tanto a direção anterior como a de agora. Tudo que a gente precisa
ela está em prontidão para ajudar. Só que outros cursos fora isso, não, eles
dão, assim, o projeto, tem hora que tem alguma palestra e a gente participa,
mas fora isso, não. Momento de repensar a prática além dos projetos? Não,
tem horas que não. Não tem momento na escola, só tem esse momento aqui
[AC] e para planejar a gente planeja, nós, professores. Mas na nossa casa,
você sabe, na escola, não, porque a coordenação, como é aqui [Secretaria
Municipal de Educação e Cultura], fica difícil. (VÀRZEA, 2020).
Em relação as práticas reflexivas. Então poucas vezes a escola nos dar
oportunidades, de termos esses momentos de reflexão, muito raro. É como
eu te disse deixa a desejar, o professor da EJA hoje ele é um herói na sala
de aula, porque ele se vira só, praticamente ele tá só na sala de aula. E se é
um professor que ele não gosta do que faz ele desiste no meio do caminho,
porque tem muitos obstáculos, tem pouco apoio e pouco recursos. Pelo
menos nas turmas da EJA é o que a gente enfrenta. (PRATA, 2020).
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Dominicé (2012) nos leva a perceber que o conhecimento da formação é
indissociável do ato reflexivo que é elaborado pelos sujeitos no conjunto de suas
ações no contexto em que se encontram envolvidos. Dessa forma, notamos que há
uma necessidade de voltar um olhar mais atento para a formação contínua docente
nos espaços escolares, proporcionando o momento reflexivo, formativo, como um
espaço institucional, individual e coletivo de construção de saberes, em que o
professor não tenha modelos educacionais, mas possa fazer, refazer, experimentar,
desafiar, questionar e criticar, inovando as estratégias de aprendizagem dos sujeitos.
Nesse sentido, os saberes e o fazer docente transformam-se em objetos de formação
continuada, que, de acordo com a concepção de Josso (2004, p. 59):
Parece-me que um dos objetivos da formação contínua deve ser o
alargamento das capacidades de autonomização e, portanto, de iniciativa e
criatividade. Nesse sentido, preferimos a ideia de que a Educação de Adultos
se caracteriza por uma pedagogia que tem como objetivo ‘aprender a
aprender’ e que concederá um lugar de destaque à reflexão sobre as
experiências formadoras que marcam as histórias de vida.

Desse modo, a formação continuada que acontece na escola deve centrar-se
na realidade e considerar as necessidades do professor e do aluno, as estratégias de
ensino, o contexto da EJA, em busca do aprender a aprender, a fazer, a conviver e a
ser, como estabelecem os pilares da educação do terceiro milênio. É uma formação
compartilhada, centrada nas experiências e dilemas enfrentados pelos professores
empenhados na superação das dificuldades identificadas, no momento reflexivo, de
repensar o modo de ser, agir diante da prática pedagógica no processo de açãoreflexão-ação.
Então, as narrativas permitiram visualizar que muitas vezes a escola
desencoraja um conhecimento profissional partilhado dos professores. Para Nóvoa
(2002, p. 40):
A formação continua alicerça-se na dinamização de projetos de investigação ação nas escolas, passa pela consolidação de redes de trabalho coletivo e
de partilha entre os diversos atores educacionais, investindo as escolas em
lugares de formação. A formação continua deve esta finalizada nos
‘problemas a resolver’ e menos em ‘conteúdos a transmitir’ o que sugere a
adoção de estratégias de formação- ação organizacional.

Todavia, os relatos evidenciaram que dentro do próprio espaço escolar rural,
onde os professores atuam, não ocorre a colaboração entre todos, trabalho em
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conjunto, cooperação mútua entre os atores, práticas reflexivas, formações centradas
nas escolas, projetos organizacionais. Os professores sinalizaram, sobretudo, a falta
de parcerias, de trocas de experiências entre os pares. Como ressalta Prata (2020),
ocorre ainda a ausência da participação da gestão e apoio à modalidade.
Eu penso que a escola deveria dar mais oportunidade ao professor da EJA
para estar desenvolvendo seu trabalho em sala de aula, porque não adiant a
eu vim em uma formação aqui [SEMEC], levar para a escola e não ter aquele
apoio, porque uma andorinha só não faz verão. A união faz a força e, muitas
vezes você não tem esse apoio na própria instituição. Então, é... eu acredito
que... eu atribuo isso até à própria direção da escola. Porque a gente como
professor, a gente tem nosso papel, mas a escola também tem que dar um
apoio. Muitas vezes a gente não acha esse apoio, a gente não tem esse apoio
que a gente gostaria de ter. (PRATA, 2020).

Nóvoa (2002, p. 24) sinaliza que “[...] troca de experiências e partilha de
saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é
chamado a desempenhar simultaneamente o papel de formador e de formado”.
Pontua que práticas eficazes surgem de uma reflexão da experiência pessoal
partilhada entre os pares.
A formação docente é marcada pelo percurso de atuação docente, alicerçada
na experiência profissional, em que o conhecimento também vai se dando no dia a dia
da sala de aula, diante das experiências, em colaboração e interação entre todos que
participam dos encontros quinzenais, um itinerário que compreende todos os sujeitos
envolvidos como aprendizes, que experimenta uma ressignificação da prática, que
possa contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem das escolas rurais da rede
municipal de Seabra: “[...] o sujeito se forma a partir das oportunidades que tem,
aquelas que se convertem em experiências de aprendizagem de fato, a partir de sua
história anterior, do que valoriza e deseja, das relações que estabelece com o outro. ”
(SOLIGO, 2007, p. 13).
A possibilidade de constituição de uma escola plural, humanizadora, exige a
construção de estratégias que possam promover a integração. Nesse sentido, a
escola comparece como espaço privilegiado para a integração entre os professores
na troca de experiência e partilha de saberes.
Podemos apreender com as narrativas que os momentos formativos pouco
acontecem. Os professores não têm a oportunidade de participar de outras formações,
cursos específicos para a modalidade EJA, sejam promovidos pela rede municipal de
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ensino, sejam ofertados pela instituição escolar que atuam. Entendemos que a
formação não se reduz a cursos, programas de aperfeiçoamento, mas eles também
são necessários para o exercício da profissão.
Destaco que a formação também é decorrente do ato reflexivo e das
experiências de vida-formação. Alguns professores evidenciaram que a formação do
professor também ocorre a partir das experiências, vivências na modalidade:
Assim, é... hoje é muito difícil você ter uma formação, principalmente a
questão de Jovens e Adultos, educação de EJA. Mas fui aprendendo ao longo
do tempo, porque, assim, eu participei do TOPA também, que é alfabetizar
pessoas da zona rural, e fiz alguns cursinhos básicos, e na experiência do dia
a dia, porque, desde então, eu comecei a substituir os professores na escola.
(VÁRZEA, 2020).
Tínhamos a coordenação e formação para o ensino regular, mas tínhamos
ajuda da coordenação, por parte da coordenação dentro de um currículo que
atendesse os meninos de EJA. Mas a formação anterior, só direcionada a
EJA, não tive. Fui aprendendo ao longo do próprio processo. Conhecendo os
alunos, conhecendo a realidade, estudando também ao longo do processo,
estudando currículo. E experiência em sala de aula mesmo, que faz com que
a gente vá se adaptando e conhecendo um trabalho, o formato, o alunado de
EJA. Assim como no início não teve, ao longo do tempo nós cobrávamos e
aí, dentro da própria coordenação regular, tinha momentos que a gente
preparava material para ser trabalhado nas turmas de EJA. Então o material
e o currículo eram diferenciados. E aí isso foi ao longo do processo, e não
anterior ao ingresso meu no ensino da EJA. Início na docência nos anos de
2011/2012 em turmas de EJA diurno. E depois, posteriormente e hoje
trabalho em turmas de EJA noturno, na posição de direção, né, mas tenho
uma identificação muito grande com esse tipo de ensino, tipo de alunado.
(COCHÓ, 2020).
[...] que eu posso acrescentar aqui, a gente tem aquele discurso batido ao
final de cada período, que a gente aprendeu bastante com vocês e de fato
não tem nenhuma hipocrisia na EJA, acontece mesmo, você aprende coisa.
Eu acho que formação também tá aí, eu não sou o mesmo que eu comecei
lá, há 3 anos. Eu tenho a galera ali que já rodou o mundo, São Paulo, Sudeste,
tem experiência de vida, pai de família, mãe de família. E você encontra
artista, que eu não esperava encontrar. A menina vai lá e faz uma maquet e
de uma casa de farinha, né, sem ninguém direcionar. Vocabulário, no nosso
vocabulário que vai se modificando sempre. Mesmo eu sendo da zona rural,
não tive acesso a esse vocabulário, às vezes um aluno sabe mais do que eu,
aí ele vai me ensinar. (BECO, 2020).

Os docentes sinalizaram que a formação ocorre também diante da experiência,
vivência, que a experiência assume um lugar de grande importância para a formação
significativa da prática docente. Devido aos desafios vivenciados no cotidiano escolar,
dentre eles não ter oportunidades de ter formações específicas para atuar na EJA, os
professores assumiram uma

postura resiliente, buscaram conhecimentos,

a

autoformação e aprimoraram a aprendizagem ao longo da trajetória, aprendendo com

88

o outro, aprendendo com as experiências de vida, o experienciado em sala de aula
como professor(a).
Sobre a experiência nas quais os docentes evidenciam o sentido do processo
formativo, corroboro com o que diz Larrosa Bondia (2002, p. 21-24):
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. [...] Em
qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada
ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua
atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua
disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade
anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão,
de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira,
como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial.

Assim sendo, no que se refere à experiência, está relacionada a um
acontecimento, ao que toca, ao que transforma cada sujeito, diante do envolvimento ,
da sua abertura com o vivenciado, da forma como os indivíduos se portam frente às
suas vivências.
Ainda como desafio, os professores apresentaram que necessitam de maiores
investimentos na formação contínua de docentes da EJA em escolas rurais.
Apresentaram o desejo de que o processo formativo dos professores extrapole o
planejamento quinzenal:
Desafios? Existem, como eu falei, mas ainda acho que precisa ser melhorado,
precisa investir-se mais. Existe o planejamento quinzenal, mas os
professores deveriam ter formação, não só planejar. Dentro desses
planejamentos deveria ser mais formativo, embora também não esteja em
sala de aula, mas eu vejo, pelos professores, hoje, na condição de diretor, a
gente percebe que eles são preparados para trabalhar, então há um preparo,
mas eu imagino, eu entendo que deveria ter informações melhores, que
desse melhores condições, melhor formação. Precisa ainda mais para
professores novos, que entram. A turma de EJA tem esse negócio de colocar
professores novos, o quadro é mais... em sua maior parte composto por
professores contratados. (COCHÓ, 2020).
Com relação à formação, aquilo que eu disse, precisa de investir mais na
formação do professor EJA, porque o professor EJA tem que ir, lida com um
público que tem uns problemas, que eu acho, que eu vejo no público de EJA,
que tem um alunado com baixa autoestima. Você tem que tá, né, pessoas
que abandonaram a escola há muito tempo, pessoas que abandonaram
porque evadiram, porque eram reprovadas várias vezes. Então o professor
de EJA tem que ter essa visão de conseguir resgatar a autoestima desses
alunos, saber lidar com esse público, para que o ensino de EJA funcione de
forma desejada, que atenda os anseios desse público, diferenciado. Aquilo
de se investir mais no próprio quadro de professores, no caso, fazer com que
os efetivos se interessem, acaba tendo interesse pelo ens ino da EJA, acho
que é um caminho que vai promover melhorias. O professor efetivo já tem
mais formação, um bocado de professores efetivos, hoje, a maioria pós-
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graduados, então isso vai refletir melhorias no ensino, entenderão melhor o
processo, entenderão melhor a própria formação. (COCHÓ, 2020).

Apesar dos desafios político-pedagógicos intrínsecos à atuação e formação
continuada docente nas escolas rurais, foi possível perceber nas narrativas o desejo
de que ocorram maiores investimentos na formação para melhorar o processo de
ensino-aprendizagem.

Maiores investimentos

no quadro docente, que sejam

profissionais efetivos. Eles reconhecem que a atuação na EJA é algo desafiador, seja
pelo público que atende, alunos com baixa autoestima. Há professores novos na
modalidade, sendo assim, demanda-se uma formação específica para a modalidade.
Imbernón (2010, p. 58) enfatiza que uma formação “[...] deve propor um
processo que confira, ao docente, conhecimentos, habilidades e atitudes para criar
profissionais reflexivos ou investigadores”. Entretanto, acentua que a “[...] formação
por si só consegue muito pouco se não estiver aliada a mudanças do contexto, da
organização, de gestão e de relações de poder entre os professores” (IMBERNÓN,
2009, p. 42).
A realidade nos apresenta que muitos professores que atuam na EJA não têm
ainda a formação inicial, nem têm a formação específica, e necessitam de formação
contínua,

diante

dos desafios que

lhes

são específicos, assim como as

particularidades discentes, podendo a formação contribuir para o desenvolvimento
profissional, promovendo a reflexão sobre a atuação prática, contribuindo para a
aprendizagem dos alunos. O docente da EJA necessita de formação para ensinar a
um público com diferentes particularidades. Desse modo:

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a
EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer
professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de
ensino. Assim, esse profissional do Magistério deve estar preparado para
interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o
exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas
pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se
nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como
formação sistemática requer. (BRASIL, 2000a, p. 64).

Dessa forma, compreendemos que é preciso refletir as especificidades que
compõem essa modalidade educativa. Pensar em uma formação do docente em que
eles se percebam como autores de seu processo formativo:
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[...] Os adultos são seres responsáveis que têm de ser formados no quadro
das formações contínuas das quais participam. Parece-me que um dos
objetivos da formação contínua deve ser o de alargamento das capacidades
de autonomização e, portanto, de iniciativa e criatividade. [...] a educação de
adultos se caracteriza por uma pedagogia que tem como objetivo ‘aprender a
aprender’ e que concederá um lugar de destaque à reflexão sobre as
experiências formadoras que marcam as histórias de vida. (JOSSO, 2011, p.
73).

Ainda com relação a uma formação voltada à especificidade da EJA, Laffin
(2006, p.36) nos apresenta que “o documento destaca ser importante que o
profissional tenha uma formação sólida na EJA”, quando aponta:
:
[...] a consideração de diferenças significativas para a constituição de saberes
próprios da educação escolar voltadas para jovens e adultos. Se cada vez
mais se exige da formação docente um preparo que possibilite aos
profissionais do magistério uma qualificação multidisciplinar e polivalente, não
se pode deixar de assinalar também as exigências específicas e legais para
o exercício da docência no que corresponder, dentro da EJA, às etapas da
educação básica.[...] Muitos destes jovens e adultos se encontram, por vezes,
em faixas etárias próximas às dos docentes. Por isso, os docentes deverão
se preparar e se qualificar para a constituição de projetos pedagógicos que
considerem modelos apropriados a essas características e expectativas
(BRASIL, 2000, p.57).

Assim, o desenvolvimento da autonomia e da criatividade, como também a
percepção das experiências, é importante no processo de formação dos professores
da EJA. E quando o docente se considera protagonista de seu processo formativo,
reconhece seus saberes e experiências como significativos na formação, fortalece sua
identidade. Dominicé (2012, p. 13) nos revela que “A formação vai e vem, avança e
recua, construindo-se num processo de relação ao saber e ao conhecimento que se
encontra no cerne da identidade pessoal”.
Esse contexto forçosamente impulsiona professores e gestores a repensarem
suas práticas, segundo outras perspectivas que possibilitem não somente a validação
do conhecimento científico, mas também a valorização de elementos intrínsecos às
questões constituintes de concepções pautadas na diferença como responsáveis pela
produção de nossas subjetivações e pela construção-desconstrução-reconstrução de
nossas identidades, o ser docente na contemporaneidade.
Na construção-desconstrução-reconstrução de nossa identidade docente, a
formação pessoal, autoformação, também é responsável. A partir das falas dos
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professores e professoras, fica visível que a aprendizagem ocorre na busca pessoal
do conhecimento e na atuação enquanto docente da EJA em territórios rurais.
Verifica-se a necessidade de considerar o professor ativo, profissional crítico e
reflexivo, autônomo, que desenvolve seu conhecimento diante da construção e
reconstrução em um processo reflexivo do processo de ensino-aprendizagem. A
necessidade de aprimorar sua prática e desenvolver sua capacidade de análise e
reflexão, utilizando, no contexto da escola rural, os conhecimentos pedagógicos
construídos diante da busca individual, atualização individual, em busca de seus
próprios objetivos, a autoformação e também dos encontros coletivos, aprendendo
com os mais experientes.
É como eu disse, a formação que eu mais considero, aquelas que eu tenho
mantido, assim, a relação com meus por fora, além de cursos oficiais, eu
sempre mantive um contato com aqueles professores que são referências .
Eu estou sempre ali, procurando me atualizar, por conta própria, não através
de eventos formais, formações, encontros. Então, mesmo com a formação ou
não, a gente aprende bastante do que eles trazem, não só a gente impondo,
né, aí vem a troca de saberes, e é muito legal. (BECO, 2020).

Imprescindível a possibilidade de formação de professores reflexivos, porém é
preciso criar condições institucionais, mais reuniões escolares, atitudes, espaços de
interlocução, troca de saberes, para que as reflexões possam ocorrer mais
efetivamente.
Como reforça Schön (1992), que a formação inclua forte componente de
reflexão a partir de situações práticas reais, pois as formações, se aproximando dos
problemas reais e vivenciados pelos docentes, buscam uma dimensão participativa e
investigativa. Deve-se valorizar a reflexão sobre a própria experiência dos
professores, o conhecimento precisa ser apropriado em processo de constante
análise da atuação. Professores em formação aprendem a fazer discutindo,
construindo hipóteses, argumentando, pesquisando. Enquanto participantes ativos,
buscam alternativas de ação, intervenções didáticas.
Ao serem questionados sobre o processo de formação continuada nas escolas
rurais, os professores reconheceram como uma ação importante e necessária.
Reconheceram também que através das formações melhoram as condições pessoais
e pedagógicas de atuação docente, mas sinalizaram que há uma grande
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desvalorização dos professores que atuam na EJA em escolas rurais, e há uma
carência de formação específica para a modalidade.
No que se refere ao modo como os professores vivenciam em seu cotidiano
escolar as práticas de formação, evidenciaram: invisibilidade da EJA; professores
muitas vezes excluídos da proposta da rede de ensino, que não participam das
jornadas pedagógicas no período de atuação; ausência de reconhecimento; a não
valorização dos profissionais e alunos. Com relação à proposta da rede em um dos
momentos considerados importantes, que é a jornada pedagógica, com todos os
professores da educação básica, antes do início do ano letivo os docentes da EJA em
contextos rurais não participam:
Acontece uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, agora está vindo
a semana pedagógica, né, que os professores se preparem aí para dar início,
geralmente professor da EJA não é convidado, muitas vezes não foi,
entendeu. O ano passado mesmo, não fomos, então isso me deixa um pouco
triste, acho que não só a mim, meus colegas, coordenadores, a gente fica
sempre aquém, sabe, das coisas. Mas como nós somos polivalentes, a
gente dá uma forma de... arruma um jeito de dar uma volta por cima. Então,
muitas vezes, a gente saí na frente dos professores do regular, modéstia
parte, nessa parte de trabalho com maquetes, com apresentações no
EDUCart, com o FESTEJAI, que acontece todo ano. A gente traz os temas
trabalhados, eu te garanto que não deixa nada a desejar para o regular, pelo
contrário, não vou falar muito porque eu sou suspeita, precisa ver. (LAGOA,
2020, grifo nosso).
Tem a questão também de formação, que até então deveria ter uma formação
específica para cada área, porque seria ótimo, tanto para formação do
professor, quanto para o aluno. E outra coisa: a gente não ser esquecido de
tantas coisas, principalmente na escola, e também aqui, que muitas vezes,
jornada mesmo, jornada mesmo somos esquecidos, nem lembrar que o EJA
tinha eles lembraram. (VÁRZEA, 2020).
A questão, por exemplo, de ser excluídas, muitas vezes, é um desafio não só
para nós professores, como para os alunos. A questão da hora de transporte,
principalmente quando tem evento aqui na sede, que é como um todo, muitas
vezes o regular não quer vim junto com os alunos da EJA, muitas vezes nós ,
alunos da EJA, não conseguimos carro, sempre fica para última hora, e
quando é nessa última hora não consegue. (VÁRZEA, 2020).

Esses excertos

das docentes explicitam incômodo, tristeza

por não

participarem da semana pedagógica da rede de ensino municipal, sendo que a jornada
pedagógica é um momento em que todos os profissionais da educação do município
de Seabra partilham ideias, ensinam e aprendem na coletividade, com o objetivo de
fortalecer o processo educativo. As narrativas das colaboradoras delinearam um
cenário caracterizado pela exclusão, invisibilidade dos docentes e discentes nas
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diferentes localidades rurais. A invisibilidade da EJA, muitas vezes o esquecimento da
modalidade na rede de ensino e também na escola provoca inquietações no corpo
docente.
Os relatos das docentes apontam como eles questionam e lidam com os
desafios político-pedagógicos no cotidiano docente nas escolas rurais de EJA.
Marcam também uma formação continuada precarizada, levando-os a repensar,
durante as narrativas, questões sobre formação/trabalho docente.
Outro ponto evidenciado refere-se à resistência das demais modalidades do
ensino fundamental para aceitação da EJA, a desvalorização de seus discentes e
docentes, o preconceito com a modalidade em escolas rurais.
Em relação à EJA, a gente trabalha com o que temos, mas, assim, o que mais
me dói, o que mais me fere é o preconceito em relação ao aluno EJA, em
relação ao trabalho que o professor desenvolve com EJA, pois nós sabemos
que uma modalidade, modalidade do ensino médio, diferenciada, porque nós
temos um público, um público já sofrido, embora nós tenhamos hoje em dia
adolescentes aí que vêm sendo uma crescente não querer muita coisa em
sala de aula, acaba descendo para a noite, porque para eles se torna mais
fácil, concluindo em um ano duas séries, dois anos e avançar. Até porque não
dá para ficar com um aluno de 15, 16 anos no meio dos mais jovens, e daí a
EJA acaba agraciando esses alunos. (LAGOA, 2020).

Ao trazer à tona o preconceito com a modalidade EJA, Lagoa explicitou o
público diferenciado que atende nesta modalidade de ensino, grande número de
pessoas, crescente número de adolescentes, com histórico sofrido, excluídos
socialmente, marginalizados, que não tiveram acesso à educação em idade
“adequada”. Evidencia sentimento angustiante

de dor diante do preconceito

vivenciado em relação aos alunos e também ao trabalho do professor.
As professoras colaboradoras coadunam com o posicionamento do preconceito
com a modalidade do ensino da EJA na realidade das escolas rurais. Sinalizam
também a falta de apoio, invisibilidade, às vezes, da comunidade, de alguns
professores do ensino fundamental:
Como um todo, eu acho que falta um apoio, acho que ainda acontece meio
que preconceito com a categoria do ensino EJA. Ali é o grupo tal e às vezes
fica meio que sem respaldo, né. A gente produz nossos materiais, às vezes
são vandalizados, não tem aquele respeito no que é produzido por esse
público nosso. Às vezes nem sempre, né, às vezes. (BECO, 2020).
A gente enfrenta mais dificuldades na comunidade, que não acredita, que
acha que é um trabalhinho, que acha que é oba-oba, de repente só para a
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gente ganhar um dinheiro, enquanto eu sou contratada. Não sou concursada,
então estou trabalhando não é porque, tipo assim... claro que eu preciso do
material, mas se não encontrar um pouco de vocação e amor, eu vou
desenvolver doenças em mim, com certeza, eu vou estar fazendo, focando
somente no meu pagamento, que não é muita coisa... isso me faz, me tornou
uma pessoa maravilhosa, embora eu não seja vista, eu sou invisível para os
outros. Falo algo particular, que fica gravado, registrado, eu, LAGOA, e outros
colegas, nós somos invisíveis para professores concursados, entendeu? Para
professores que já estão formados, com suas pós-graduações, nós somos
invisíveis, nós não somos nada, entendeu? Nós trabalhamos com um público
que não é nada: ‘EJA? Nossa, jura! Nossa, sério?’ (LAGOA, 2020).

A postura defendida pela professora Lagoa é de que além da desvalorização
do fazer pedagógico por parte da comunidade local, também ocorre o descaso do
poder público quanto à modalidade:
Mas a gente vê é um descaso do poder público, da comunidade geral, das
pessoas em geral, em relação ao público EJA, em relação ao trabalho com a
EJA. É visto como algo, assim, que não tem valor, que não aprende. E
aprende. Nós temos alunos em Velame que está no ensino regular, ensino
médio regular e que se saem muito bem, inclusive são os melhores a nível de
apresentar trabalhos, seminários, que a gente trabalha muito com seminários .
(LAGOA, 2020).

Diante desse desafio, “desvalorização e preconceito a professores e alunos no
fazer pedagógico”, considero uma tarefa difícil, mas, friso, não impossível de reverter
a situação experienciada pelos docentes em escolas rurais. Sinalizo que é preciso
promover a inclusão e a valorização de todos os profissionais que atuam na educação
básica, das práticas existentes, de forma democrática, atendendo à diversidade de
grupos docentes e discentes. Utilizando as palavras de Libâneo e Pimenta (2011, p.
47):
[...] precisa de condições para que, a partir da análise e valorização das
práticas existentes que já apontam para formas de inclusão, se criam novas
práticas: de aula, de gestão, de trabalho dos professores e dos alunos, formas
coletivas, currículos interdisciplinares, rica de material e experiência, como
espaço de formação contínua, e tantas outras. Para isso, precisam ser
valorizados como profissionais que tem saberes específicos, terem condições
dignas, formação inicial de qualidade e espaços de formação contínua.

Partindo desse entendimento, é necessário valorizar as produções dos
professores, dos alunos jovens, adultos e idosos que frequentam as escolas rurais,
defender a ideia de uma educação de caráter inclusivo. As instituições educativas que
atendem a modalidade EJA carecem de ser incluídas no processo de ensinoaprendizagem da rede municipal. Na perspectiva da alteridade, deve-se reconhecer
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as especificidades da modalidade e do contexto dos sujeitos que estão inseridos em
escolas rurais, valorizá-los, ofertar condições dignas e espaços de formação contínua.
No que se refere à política local de formação, os professores apresentaram
sentimento de insatisfação no campo da formação continuada específica com relação
às políticas e práticas formativas, ou seja, a falta de uma política interna de formação,
fato que traz implicações para a qualidade do ensino na EJA. Sendo assim, é viável
implementar políticas de formação de professores, que poderão contribuir para a
superação de práticas normalizadoras no cotidiano escolar, especialmente no que diz
respeito à EJA no contexto social e escolar rural.
A trajetória de implementação de políticas públicas locais de formação
continuada na Educação de Jovens e Adultos não é fácil. Historicamente, é uma
modalidade de resistência, excluída de ações que fomentem o processo de formação
inicial e continuada dos professores e, consequentemente, prejudicada na qualidade
do seu ensino. Com relação à política local de formação:
Não tenho conhecimento local de política de formação continuada, se
acontece, não tenho conhecimento. Só vejo as partes dos professores, os
planejamentos quinzenais, as formações. Talvez aconteça e eles não me
passam, não tenho conhecimento, não posso dizer nem que sim e nem que
não. Não tenho conhecimento se está acontecendo e como está
acontecendo. (COCHÓ, 2020).

A pesquisa realizada evidenciou que os docentes, em sua maioria contratados
nas escolas rurais, reconhecem e evidenciam a realidade, que ainda não há efetivada
uma política local de formação para professores da modalidade EJA e que muitas
vezes foi entregue ao descaso. Implementar ações de formações continuadas
especificas na Educação de Jovens e Adultos em escolas rurais é reconhecer esses
professores, valorizá-los, estes que estão à margem, que se consideram excluídos de
uma educação que realmente se consolida como sendo de qualidade.
De lá [Palmeiras dos Mendes], muitas vezes eu sei que a escola peca, apesar
de todo apoio que dá, muitas vezes a EJA é esquecida, tratada como
puxadinho, não é valorizada, principalmente pelos alunos do regular. Muitas
vezes eles vão apresentar, eles ficam fazendo piadinha, não sei por que tem
um pouquinho de idade a mais, aí sempre acontece, tem professores que
malmente assiste apresentação dos alunos, mas nós temos um bom apoio
financeiro e econômico, porque a escola nos ajuda. (VÁRZEA, 2020).
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Diante da ausência de políticas locais, é imprescindível a vontade política e
coletiva para a construção de projetos de ação para a formação de novos modos de
pensar a formação, no sentido de poder transformar a realidade, possibilitando ao
sujeito professor ser protagonista do seu processo formativo. Com relação à ausência
de políticas legais, Laffin (2018, p. 80) aponta que:
Além disso, no caso da EJA, constatamos a ausência de documentos com
uma intencionalidade de constituição de definições políticas e legais na
configuração e consideração dos processos formativos para a docência na
EJA e, portanto, justifica-se o estudo de uma situação formativa e do exercício
docência na EJA que considere suas particularidades.

A respeito da formação, muitas vezes não traz solução para os graves
problemas educacionais que afetam a gestão e a organização do trabalho docente na
EJA em Escolas situadas no contexto rural, mas carece de situações formativas que
considerem as particularidades na EJA para o exercício da docência.
Os desafios enfrentados pelos professores também exigem mudanças nas
condições de trabalho diante das precárias condições das escolas, centrar as
questões na formação e na profissionalidade docente. No que tange às condições
objetivas da formação continuada, relacionada às condições materiais, alguns
docentes sinalizaram que os livro didáticos utilizados são defasados, e ocorre
ausência de recursos tecnológicos acessíveis e falta de material pedagógico. No
contexto dessa discussão, os professores enfatizaram o seguinte:
Eu acho que... porque o esforço humano... a gente tem, a gente tem as
pesquisas, usamos a internet bastante, mas realmente falta material. A gente
usa o livro já datado, o que tiver de interessante de atualidade ali a gente
reaproveita, tá sempre reaproveitando o material. No mais, assim, até que é
precário, né, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado às vezes. Outro
dia eu tive o objetivo de trabalhar currículo com eles, aí faltou computador.
(BECO, 2020).
Há ainda uma carência de material didático, os livros não chegam na
quantidade suficiente, tem de um ciclo ,mas não tem do outro, tem de um
eixo, mas não tem do outro. Mas as condições materiais dentro da sala de
aula melhoraram, as salas de aula são mais... iluminação adequada, salas
que funcionam no noturno, também o material que é pouco, mas eu acho
melhor hoje, bem mais atualizado e voltado para o público EJA, aluno adulto.
Houve avanços nesse sentido, mas ainda há carência de material didático.
(COCHÓ, 2020).
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Problemas vinculados à formação docente continuada, às questões referentes
à estrutura física das escolas, à falta de material pedagógico e tecnológico e à
realidade da escola rural emergiram nas narrativas apresentadas pelos docentes.
Não se tem, muitas vezes, estrutura adequada, material adequado e suficiente.
As representações nos depoimentos dos professores traduziram necessidades e
desafios de uma formação que possa configurar um movimento de reestruturação
entre os saberes apreendidos no contexto formativo e os saberes práticos por eles
vivenciados.
Os desafios político-pedagógicos diante das narrativas podem ser assim
colocados: grande rotatividade docente; não há efetivação de docentes na modalidade
EJA; não há ação para que os docentes sejam ocupantes de cargos de provimento
efetivo, que se encontram bem longe do proposto no PNE; ausência de formações
específicas; sentimento de insatisfação no campo da formação continuada docente;
necessidade de políticas públicas locais mais eficazes na direção de políticas de
formação; desvalorização dos profissionais da EJA; exclusão de professores e alunos
da modalidade.
Os professores seguem revendo e/ou qualificando saberes, respeitando a
diversidade de expressões orais, buscando proporcionar aos alunos reais situações
comunicativas, na tentativa de aproximar ensino, aprendizagem, currículo e o
estabelecimento de interlocução com contextos reais. Sinalizam como desafios
educacionais políticos pouco tempo destinado à formação continuada, sendo que em
sua maioria ocorre conjuntamente ao momento do planejamento, necessitando de
mais tempo no espaço escolar para as formações.
A formação continuada ainda está organizada com pouca sintonia com as
necessidades e dificuldades dos professores e da escola rural. Muitas vezes os
docentes não participam das decisões sobre os processos de formação aos quais são
submetidos. Salientam que os formadores têm conhecimento dos contextos escolares
e dos professores que estão a formar, que ocorre acompanhamento e apoio
sistemático da prática pedagógica dos professores, porém poderiam ser intensificados
os acompanhamentos e devolutivas e sentem dificuldade na associação teoria-prática
em suas ações no cotidiano escolar.
Diante das narrativas, penso que nós, professores, pontuamos também a
descontinuidade das políticas de formação e orientações do sistema, dificultando a

98

consolidação dos avanços alcançados. Além disso, falta melhor cumprimento da
legislação que assegure ao professor direito à formação continuada nas diversas
modalidades que atuam, especificamente.
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5 IN(CONCLUSÃO)... POSSIBILIDADES

O vivenciado, experienciado por nós professores, ao longo de nossa trajetória,
das experiências pedagógicas, que ficou explicitado nas entrevistas narrativas, nos
convida a (re)pensar a formação continuada docente na modalidade Educação de
Jovens e Adultos em escolas rurais.
Convida a pensar a formação, que a formação, a pesquisa e a experiência são
indissociáveis. Nos instiga a legitimar a formação docente em processos colaborativos
de construção de conhecimentos pedagógicos, investir em encontros docentes nos
espaços escolares, em que o compartilhar saberes e experiências pedagógicas
promova a reflexividade coletiva.
No decorrer da trajetória investigativa, os docentes proporcionaram reflexões e
análises sobre o processo de formação continuada na EJA em escolas rurais. As
propostas de formação vão se constituindo ao longo de suas trajetórias de vidaformação, sinalizando o ser professor e a formação docente em escolas rurais. Diante
das reflexões é necessário pensar a formação continuada como espaço em que os
caminhos podem ser discutidos, (re)pensados, recomeçados.
Este estudo evidencia que o fazer docente na sala de aula está intrinsicamente
ligado às dimensões pessoais, profissionais e organizacionais, destacando as
concepções dos professores em torno da educação, suas experiências de vida, que
assumem grande relevância e fazem parte de suas itinerâncias formativas.
No que diz respeito à questão problematizadora deste estudo, obteve resposta
na inserção no campo através das narrativas (auto)biográficas dos professores e
professoras, que marcam suas trajetórias pelas escolas rurais na modalidade EJA,
construindo novas identidades rurais. E os objetivos propostos também foram
alcançados em torno da compreensão de como os docentes da EJA vivenciam a
formação continuada docente no ensino em escolas rurais, evidenciando os desafios
político-pedagógicos a partir das narrativas. Consegui desvelar similaridades,
irregularidades de experiências, itinerários formativos.
Nessa investigação, foram evidenciadas as condições objetivas da formação
docente continuada e os desafios político-pedagógicos no ensino da EJA em escolas
rurais situadas no município de Seabra. Questões que me mobilizaram enquanto
pesquisadora. E eu me via em tantas outras histórias de vida-formação-profissão
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dos(as) interlocutores, trazia à tona memórias outras que estavam esquecidas no dia
a dia do meu fazer pedagógico e as ressignificava. Me formo e transformo durante a
pesquisa, que proporcionou também a minha (auto)formação, compreendendo e
refletindo acerca da formação continuada docente nesse contexto rural, bem como a
necessidade de escuta sensível das narrativas (auto)biográficas dos docentes, com
suas histórias singulares de vida, formação e docência.
A

realização

deste

trabalho

trouxe

contribuições,

favorecendo

problematizações, reflexões, ampliações da discussão sobre a formação continuada
docente no ensino da EJA, com singularidade em escolas rurais, assim como a
ressignificação da identidade do profissional que atua na modalidade, sua formação e
atuação pedagógica. Demonstrou como a formação continuada pode potencializar o
processo de ensino-aprendizagem, e a sua importância como trans(formação) pessoal
e profissional dos docentes.
A opção metodológica pela pesquisa (auto)biográfica, que teve como
dispositivo a entrevista narrativa (auto)biográfica, contribuiu para a promoção de um
diálogo com os professores colaboradores, o que trouxe à tona as condições objetivas
da formação continuada e os desafios político-pedagógicos que os docentes
vivenciam, experienciam no dia a dia na docência em escolas rurais, devido ao
potencial que esta abordagem de pesquisa tem como viabilizadora de novas
construções identitárias.
As narrativas fomentaram o revisitar as memórias formativas e o resgate das
experiências significativas no decorrer da atuação como docente em escolas rurais,
reflexões sobre os desafios vivenciados por esses professores em seu contexto
escolar rural, deixando visível suas resistências e o desejo da formação continuada
para atuação docente.
As histórias apresentaram os sentidos e significados das experiências de vidaformação

dos

professores

e

professoras

colaboradores,

singularidades

e

subjetividades de cada interlocutor, que são peculiares e construídas na relação
dialética entre o indivíduo e suas instituições, de acordo com as experiências. Por
mais que as experiências tenham se desenvolvido no mesmo tempo-espaço escolar
rural, os docentes traziam consigo as suas identidades, carregando também as
impressões do coletivo, sua forma de ressignificar as experiências.
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Diante do externado, apreendemos que as narrativas docentes revelaram o
quanto a realidade da formação continuada da EJA em escolas rurais ainda está
demarcada pela precariedade, pelo descaso, devido à falta de investimento de
políticas públicas educacionais de formação, e como as docentes colaboradoras se
mobilizam e criam estratégias para confrontar a sua realidade.
Com base nesta investigação, reforço que nós docentes continuamos a
reivindicar ações que visem a políticas educacionais mais consistentes que valorizem
a educação e a formação inicial e continuada de professores. Sem desconsiderar a
importância dos investimentos feitos no campo educacional com relação à formação
continuada, parece ser necessário ampliar as discussões, reflexões sobre os
princípios, finalidades e pressupostos teóricos subjacentes às políticas de formação
continuada que estão sendo implementadas no âmbito escolar das escolas rurais no
município de Seabra.
Os desafios político-pedagógicos diante das narrativas dos docentes que
atuam em escolas rurais podem ser assim apresentados: grande rotatividade docente;
ainda não há formação específica para atender a modalidade EJA; sentimento de
insatisfação no campo da formação continuada docente; desvalorização dos
profissionais da EJA; não ocorre a colaboração entre todos, trabalho em conjunto,
cooperação mútua entre os atores, práticas reflexivas, formações centradas nas
escolas, projetos organizacionais.
Enquanto desafio político-pedagógicos está a atualização constante, o
professor manter-se atualizado e desenvolver práticas pedagógicas eficientes, refletir
sua própria prática, construindo seus conhecimentos docentes, suas experiências e
saberes. Desafio também a conceber a instituição escolar como um ambiente
educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas. Articular a formação
continuada com a gestão da escola, as práticas curriculares e as necessidades dos
professores, pois espaços coletivos constituem excelentes instrumentos de formação,
onde ocorra investimentos em situações escolares: (auto)formação participada,
reflexão na prática e sobre a prática, ensaio de novos modos do trabalho pedagógico,
articulação entre a prática e a reflexão sobre a prática
Importante frisar, com relação ao processo da formação continuada, os
aspectos pessoal, profissional e organizacional no processo de formação críticoreflexivo docente que promova autonomia, identidade profissional e transformações
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na organização escolar. Formação como processo permanente, integrado ao dia a dia
dos professores e da escola, e não à margem dos projetos profissionais e da
organização escolar.
Ainda enquanto desafio, quase inexistem cursos específicos de formação para
atender a modalidade EJA, considerando que são importantes ao nosso processo
formativo, pois também nos possibilitam reflexão e transformação. Contudo não
podemos reduzir a formação somente a tal perspectiva. A formação que ocorre no
âmbito das escolas rurais não se aproxima dos problemas reais dos professores, não
assume uma dimensão participativa e investigativa, e é preciso valorizar a reflexão
sobre a própria experiência dos professores.
Ratifico a necessidade de novos olhares para a formação continuada, devido à
invisibilidade dos desafios político-pedagógicos que os docentes que atuam na EJA
em escolas rurais evidenciaram em suas narrativas. Reforço a nossa luta pelo direito
de políticas públicas educacionais que atendam a formação continuada docente, as
especificidades da EJA, das escolas rurais, carregada de vulnerabilidade, diferenças.
No propósito de contribuir com a formação continuada da rede Municipal de
Seabra na modalidade EJA, aponto como necessidades formativas para os docentes
que atuam nesses espaços: cursos de formação continuada de professores
significativos que contemple as particularidades e um campo de conhecimentos e
saberes teórico-metodológicos próprios da EJA, intensificação dos processos
colaborativos de estudos teóricos, permitindo refletir sobre a prática e princípios da
EJA, trabalho aberto ao processo de trocas, colaboração entre o grupo de professores
dentro do próprio espaço organização- escola, e também com todas as escolas da
rede Municipal. Conquistar junto a Secretaria Municipal de Educação a ampliação de
mais espaços e tempos coletivos de planejamento, encontros mais frequentes e que
deveria também acontecer na própria unidade escolar, há a necessidade de se
desenvolver um espaço específico para discussões sobre a modalidade, promoção de
eventos específicos, sistematizar e disseminar práticas na Educação de Jovens e
Adultos, realização de análise e avaliação do programa, proposição de produção de
materiais para a prática pedagógica.
Tecidas as considerações, esse estudo não tem a pretensão de esgotar a
temática, mas trazer para o diálogo os desafios político-pedagógicos existentes em
torna da formação continuada docente em escolas rurais.
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É preciso vivenciar nossas formações, principalmente na modalidade EJA.
Colocarmos incômodos, problematizar com o outro, viver a formação docente no
processo de investigação-formação, a importância de nós professores, pesquisadores
estarmos em processo constante de diálogo, reflexão sobre si, a sua formação e a
sua prática, buscando ressignificar-se. A resistência e a resiliência empreendidas
pelos professores que atuam na modalidade EJA em escolas rurais. Continuemos
lutando para melhorias no processo formativo docente da EJA em escolas rurais e
demais contextos.
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista Narrativa

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Educação – DEDC/CAMPUS I
Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC

TÍTULO: DESAFIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO
ENSINO DA EJA EM ESCOLAS RURAIS
PESQUISADORA: Marília Regina Souza Pereira
ORIENTADORA: Tânia Regina Dantas

ROTEIRO DE ENTREVISTA NARRATIVA
Número de entrevistadas: 06 professores
PROFESSORES DA EJA, EM ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SEABRA
Informações prévias
 Agradecer às participantes pela colaboração à pesquisa;
 Explicar sobre o que consta a pesquisa e o papel, tanto da participante, quanto da
pesquisadora;
 Informar sobre o desenvolvimento e duração estimada da entrevista e a
possibilidade de retomada, caso haja necessidade;
 Esclarecer sobre a confidencialidade da pesquisa;
 Solicitar a permissão para a gravação do áudio da entrevista narrativa;
 Apresentar o formulário de consentimento, propor a ler e assinar;
Objetivo Geral:
Compreender os processos de formação continuada vivenciados pelos docentes da
EJA no âmbito das escolas rurais, evidenciando os desafios político-pedagógicos a
partir de suas narrativas.
Específicos:
Identificar e analisar as condições objetivas da formação continuada na EJA,
e quais desafios político-pedagógicos são vivenciados pelos docentes que atuam na
EJA no contexto rural de Seabra-BA; problematizar os aspectos político-pedagógicos
da formação docente para a EJA e como se evidencia na prática.
Questões norteadoras:
Quais são as condições objetivas da formação continuada docente na Educação de
Jovens e Adultos e que desafios político-pedagógicos são gerados nesse processo,
particularmente no contexto rural em Seabra – Bahia?
Desenvolvimento da Entrevista
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I Disparador:
 Quem é você e como se formou professora?
Aspectos a serem desvelados:
 Nome, idade, escolaridade, gênero, raça/etnia, sexualidade, religião;
 Origem, experiência da infância, adolescência, vida adulta;
 Relação familiar e social;
 Formação inicial. Motivação para a escolha.
 Sobre as redes de formação: Quais as experiências de formação para a docência
foram tecidas ao longo da vida (desde as vivencias familiares, escolares da
educação básica a educação superior, aos cursos de aperfeiçoamento;
 Quando iniciou na docência, e como de se deu o processo;
II Disparador:
 Como se deu a sua formação na EJA? Quais as principais experiências de
vida e formação constituem a docência como professora da EJA em escolas
rurais?
Aspectos a serem desvelados:
 Quando se iniciou na docência na EJA;
 Experiências de docência na EJA em escolas rurais;
 Participação em cursos de formação específicos da EJA, promovidos pela rede
municipal, instituição: Quais os eventos e/ou momentos coletivos que acredita que
contribuíram para formação docente?
 Práticas reflexivas: Quais os momentos que a escola oferece para formação,
repensar as práticas educativas ou quando isto ocorre na sua própria prática?
III Disparador:
Quais são as condições objetivas da formação continuada docente na Educação de
Jovens e Adultos?
E que desafios político-pedagógicos são gerados nesse processo, particularmente no
contexto rural?






Aspectos a serem desvelados:
Quais condições objetivas da formação continuada na EJA no contexto rural?
São as condições materiais, econômicas, legais(jurídicas)
Quais são os desafios político- pedagógicos enfrentados?
Se há política local de formação continuada?
Como é garantida a formação dos educadores/professores para essa modalidade
atualmente no município?
Os sentidos experienciais no exercício da docência, e processo de formação na
EJA;
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre E Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAÕ EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

ESTA PESQ UISA SEG UIRÁ OS C RITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQ UISA COM S ERES H UMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N
466/12 OU 510/16 DO C ONSELHO NACIONAL DE S AÚDE.

O

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: ____________________________________________
Documento de Identidade nº: ____________________
Data de Nascimento:

/

Sexo: F ( ) M ( )

/

Endereço: ________________________________ Complemento:__________
Bairro:

_________ Cidade: __

Telefone: (

)

/(

)

___

CEP:
/

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: D E S A F IOS

P OL ÍTIC O - P E D A G ÓG IC OS D A F ORM A Ç Ã O D OC E NTE NO
E NS INO D A E J A E M E S C OL A S RURA IS
2.

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: MARÍLIA REGINA SOUZA

PEREIRA
Cargo/Função: PROFESSORA

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
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O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa:
DESAFIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DA
EJA EM ESCOLAS RURAIS, de responsabilidade da pesquisadora MARÍLIA REGINA
SOUZA PEREIRA, discente da Universidade do Estado da Bahia que tem como
objetivo compreender como os docentes da EJA vivenciam a formação continuada na
docência e que desafios político-pedagógicos evidenciam em suas narrativas. A
realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios como ampliar a discussão
sobre a formação continuada docente no ensino da EJA, com singularidade em
escolas rurais, assim como a ressignificação da identidade do profissional que atua
na modalidade, sua formação e atuação pedagógica; fortalecimento do conhecimento
acadêmico e cientifico no campo de estudos sobre EJA e formação; contribuição nas
discussões do Grupo

de pesquisa FORMAPP, Formação de professores,

Autobiografias e Política públicas da Universidade do Estado da Bahia; produção de
revisão de literatura sobre as questões de EJA e formação docente; publicação em
eventos e artigos científicos; devolução do texto final para os participantes da
pesquisa. Caso aceite o Senhor (a) será entrevistado e está entrevista narrativa será
gravada em áudio, transcrita

para análise interpretativa-compreensiva,

pela

pesquisadora Marília Regina Souza Pereira, do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade PPGEDUC, Campus I. Devido a coleta de
informações o (a) senhor (a) poderá direta ou indiretamente se submeter a
constrangimentos, incômodos, ter alguma situação de tristeza por lembranças
desagradáveis das narrativas de suas histórias de vida-formação. Manteremos o sigilo
de suas identidades, utilizando nomes fictícios na publicização dos resultados,
conforme orientação da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

Sua

participação é voluntário e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela.
Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto, o Sr(a) não será
identificado. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de
participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua
relação com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a)
senhor(a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora e o Sr caso queira poderá
entrar em contato também com o Comitê de Ética da Universidade do Estado da
Bahia. Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira o Sr (a) tem direito a
indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma
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cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
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Apêndice C – Transcrições das Narrativas

COCHÓ
Eu sou Cochó, me formei como professor pelo fato de ter feito magistério no
ensino médio, na época magistério, e daí fiz pedagogia, ensino a distância UNOPAR.
Iniciei em 2006, em sala de aula, comecei em F1 primário e em 2011 eu fiz
complementação em educação física e fui para o F2, onde tive a primeira experiência
com o ensino de EJA. No período, turma de EJA diurno, depois, ao longo desse tempo,
fiz pós-graduação no Instituto Realiza, pós-graduação em psicopedagogia. Hoje sou
psicopedagogo e tenho complementação em educação física. Fiz vários cursos sobre
como ensinar na comunidade, onde ensino a comunidade que atende muitos alunos
oriundos da comunidade quilombola. Fiz vários cursos voltados para essa área,
educação quilombola, por conta de trabalhar nessas comunidades, e fiz vários cursos
oferecidos pelo Estado, outros pelo Município, de formação. Pelo fato de eu ter feito
magistério, a identificação em ser professor parte daí, que essa formação acaba nos
direcionando para isso. E aí, assim que ter terminei o ensino médio, entrei na
faculdade, Pedagogia, né, que era direcionada à área mesmo do Magistério, e
posteriormente ingressei na rede municipal, através do concurso público. Ingressei no
ensino da EJA em período até turmas de EJA diurno, que existia na escola como forma
de diminuir a defasagem idade/série. Aí implantaram esse EJA diurno, dentro do
próprio quadro da educação, no regular eu desse próprio quadro. Nós tínhamos duas
turmas de EJA, aí a formação era a mesma formação que a gente tinha para turmas
regulares, a gente tinha que desviarmos para fazer o trabalho da EJA, a gente tinha
um currículo diferenciado, o que diferenciava era o currículo, mas não tínhamos uma
coordenação ou formação voltada só para EJA.
Tínhamos a coordenação e formação para o ensino regular, mas tínhamos
ajuda da coordenação, por parte da coordenação, dentro de um currículo que
atendesse os meninos de EJA. Mas a formação anterior, só direcionada a EJA, não
tive. Fui aprendendo ao longo do próprio processo. Conhecendo os alunos,
conhecendo a realidade, estudando também ao longo do processo, estudando
currículo E experiência em sala de aula mesmo, que faz com que a gente vá se
adaptando e conhecendo um trabalho, o formato, o alunado de EJA. Assim como no
início não teve, ao longo do tempo nós cobrávamos, e aí, dentro da própria
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coordenação regular, tinha momentos que a gente preparava material para ser
trabalhado nas turmas de EJA. Então o material e o currículo eram diferenciados. E aí
isso foi ao longo do processo, e não anterior ao ingresso meu no ensino da EJA. Início
na docência nos anos de 2011/2012 em turmas de EJA diurno. E depois,
posteriormente e hoje, trabalho em turmas de EJA noturno, na posição de direção, né,
mas tenho uma identificação muito grande com esse tipo de ensino, tipo de alunado.
Até prefiro trabalhar com eles do que os alunos do regular. Então, assim que assumi
a direção da escola eu pus o EJA noturno a funcionar, que há mais de uma década
não funcionava naquela escola, e continuo trabalhando com eles. Tenho um imenso
prazer em trabalhar no ensino de EJA. Hoje existe uma coordenação só para a EJA,
houve avanços nesse sentido, há uma coordenação que só trata da EJA, que os
professores planejam, se reúnem e tem formação quinzenalmente. Então, no
momento, há uma formação mais direcionada, que trata do ensino de EJA muito
melhor que anteriormente, quando estive em sala de aula. Há ainda uma carência de
material didático, os livros não chegam na quantidade suficiente, tem de um ciclo, não
tem do outro, tem de um eixo, não tem do outro. Mas as condições materiais dentro
da sala de aula melhoraram, as salas de aula são mais... iluminação adequada, salas
que funcionam o noturno. Também o material, que é pouco, mas eu acho melhor hoje,
bem mais atualizado e voltado para o público EJA, aluno adulto. Houve avanços nesse
sentido, mas ainda há carência de material didático. Quais são os desafios? Existem
como eu falei, mas ainda acho que precisa ser melhorado, precisa investir-se mais,
existe o planejamento quinzenal, mas os professores deveriam ter formação, não só
planejar. Dentro desses planejamentos deveria ser mais formativo, embora também
não esteja em sala de aula, mas eu vejo, pelos professores, hoje, na condição de
diretor, a gente percebe que eles são preparados para trabalhar, então há um preparo,
mas eu imagino, eu entendo que deveria ter informações melhores, que desse
melhores condições, melhor formação precisa ainda mais para professores novos,
que entram. A turma de EJA tem esse negócio de colocar professores novos, o quadro
é mais... em sua maior parte composto por professores contratados. Os professores
efetivos evitam, preferem as salas regulares do que as de EJA. Acho que tem que
fazer alguma coisa para motivar, para que a parte de professores efetivos se interesse
em lecionar nas turmas de EJA, muitos para complementar a carga horária, coisa do
tipo, mas não há muito atrativo e também pelo fato de funcionar no turno noturno,
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grande parte da rede funciona diurno. Para mim são esses desafios. Como eu tenho
dito, tenho uma identificação com esse público, porque eu acho que até eu como
educador, temos uma dívida social na comunidade, pelo fato que você tem alunos, o
aluno de EJA são pessoas que não foram... de alguma forma não foi oportunizado o
estudo para elas. Deixaram de estudar à noite por não ter essa questão de fazer dois
anos em um, de acelerar os estudos, fazer em menor tempo. Então, oportunizar
estudos para essas pessoas para mim tem sido algo que me recompensa,
recompensador, pra mim tem valido a pena. Não que as turmas regulares a gente
acha diferente, mas o público de EJA, penso que essa dívida social que a gente tem,
que se possível está pagando para a sociedade. Não tenho conhecimento local de
política de formação continuada, se acontece, não tenho conhecimento. Só vejo as
partes dos professores, os planejamentos quinzenais, as formações, e também
acontece de eles não me passarem, não tenho conhecimento, não posso dizer nem
que sim e nem que não. Não tenho conhecimento se está acontecendo e como está
acontecendo.
Com relação à formação, aquilo que eu disse, precisa de investir mais na
formação do professor EJA, porque o professor EJA tem que ir, lida com um público
que tem uns problemas que eu acho, que eu vejo no público de EJA, que tem um
alunado com baixa autoestima. Você tem que tá, né... pessoas que abandonaram a
escola há muito tempo, pessoas que abandonaram porque evadiram, porque eram
reprovados várias vezes, então o professor de EJA tem que ter essa visão de
conseguir resgatar a autoestima desses alunos, saber lidar com esse público, para
que o ensino de EJA funcione de forma desejada. Que atenda os anseios desse
público, diferenciado. Aquilo que se investir mais no próprio quadro de professores,
no caso, fazer com que os efetivos se interessem, acaba tendo interesse pelo ensino
da EJA, acho que é um caminho que vai promover melhorias. O professor efetivo já
tem mais formação, um bocado de professores efetivos, hoje a maioria pósgraduados, então isso vai refletir melhorias no ensino, entenderão melhor o processo,
entenderão melhor a própria formação.

BECO
Meu nome é Beco, tenho 33 anos, sou graduado no ensino da língua inglesa,
tenho também a especialização na área, negro, nessas questões mais pessoais aqui,
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hétero; religião, poderia dizer que sou católico, de família católica, não sou tão
praticante, mais sou sim. Sou nascido em Seabra, crescido em Velame, educado,
acho que eu tive uma boa educação, porque meus pais, né, sempre tiveram, são
assalariados, meu pai da Polícia, minha mãe agente de saúde, nunca nos faltou nada,
materialmente falando, também em termos educacionais, a gente sempre teve um
interesse, uma cobrança, eu, com meus três irmãos, tenho boa relação, família comum
né, mãe, pai e quatro filhos. O que motivou a escolher o curso de Língua inglesa é
que desde sempre sou apegado à televisão e à música. Comecei a tocar violão no
ensino médio, uma coisa vai puxando outra, sou meio introspectivo, enquanto os meus
irmãos eram mais aventureiros, gostavam de bolinha de gude, pescar, bola, eu
preferia ficar na minha casa, desenhando, criando história, lendo, né.
Como fui parar na sala de aula? Eu acho que foi um caminho que aconteceu
naturalmente, eu sempre tive esse... sempre senti prazer em passar aquilo que
aprendi para um outro, né, afinar o violão, ou algo do tipo, uma curiosidade. Eu tinha
um colega que era neto de professora, e ele tinha meio que herdado uma biblioteca,
e era um lazer ir visitar ele, passar aquelas tardes lendo ali, sempre que tinha uma
curiosidade eu queria dividir com os irmãos, amigos e tal. E naturalmente fui
encaminhado para a sala de aula, terminei a UNEB e falta de perspectiva também,
para onde ir, acabei estagiando, ganhei uma bolsa IEU em 2009, foi meu primeiro
emprego, também foi EJA. Estou há três anos, desde 2017, mas o meu primeiro
trabalho foi em turmas de EJA no colégio ACM, foi uma experiência fantástica, porque
eu era muito jovem e tive que pegar várias disciplinas, e eu estava estudando Inglês,
aí me ofereceram Inglês, eu cheguei lá tinha Biologia, Sociologia, cinco disciplinas, e
eu acho que eu consegui me virar bem, tapar aquele buraco, vamos dizer assim,
porque você tá envolvido com uma disciplina e de repente lhe jogam aquela carga. Aí,
nesse período, eu fiquei um pouco afastado da sala de aula, aí eu só retornei em 2013,
que foi quando eu estava trabalhando no próprio CES, na Secretaria, no meio
administrativo.
E aí eu passei no primeiro REDA, e estou desde 2013 no ensino regular, em
2017 que eu abracei a causa da EJA também.
Eu acho que não tive, assim, extraescolar, eu não tive muito, né. É como eu
disse, a formação que eu mais considero, aquelas que eu tenho mantido, assim, a
relação com meus por fora, além de cursos oficiais. Eu sempre mantive um contato
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com aqueles professores que são referências, eu tô sempre ali, procurando me
atualizar, por conta própria, não através de eventos formais, formações, encontros.
Teve alguns cursos de aperfeiçoamento que você participou? Acredito que sim, mas
se eu fiz, faz tempo, não sou muito envolvido nessas.
Eu fui procurado pelo professor, pelo diretor, colega, professor, diretor, José
Branco, diretor da Escola de Velame, e de início foi uma surpresa, um desafio, pensei
em não estar preparado porque é uma modalidade diferente e eu sou acostumado a
trabalhar para a juventude, o primeiro ano de ensino médio, foi o grupo que tenha
trabalhado nesse período de CES. Mas depois eu aceitei, porque só tinha 20 horas
aqui, aí eu pude pegar mais 20 lá, fazer um trabalho de 40 horas, acho que é um peso
que dá para equilibrar. E depois de conhecer esse público lá de Velame eu acabei me
apegando, e como que se diz, acabou tornando prioridade. Eu agora tô aqui, estamos
precisando de professor para completar alguma carga horária que falta e eu não abro
mão desse momento que eu preciso ter ali em Velame, o que mais que questiona aqui
especificamente, porque eu cheguei, não sei se vou adiantar alguma questão sua aí,
mas a turma de EJA que eu trabalhei primeiro foi de fato aquela turma de EJA, e eram
adultos que estavam a tempos sem estudar, foi encantador. Depois a coisa meio que
foi se tornando, acho meio que sem identidade, porque começou-se a formar turmas,
não sei qual é a palavra, mas é como se fosse um processo decrescente, como se a
gente tivesse realmente começado a trabalhar com turma de EJA e depois que essa
turma conseguiu seus objetivos, terminaram o eixo 5, meio que faltou esse tipo de
estudante daqui. Eu não sei você, mas eu acho atraente esse cara que largou a escola
há 20 anos, 30 anos e retornou, né. Hoje eu sinto falta desse público. Experiência de
docência na EJA na zona rural é só essa, esses três anos que eu tenho trabalhado,
espero entrar no quarto agora. A participação em curso, a gente tem feito o trabalho,
essa questão da formação basicamente se limita aos encontros de nossos
coordenadores. Teve um momento que a gente trabalhou com Mary, o outro com
Janaína, que hoje é nossa coordenadora aqui no CES. É o único momento que a
gente tem essa oportunidade de dialogar com os colegas, de ver novos pontos de
vista, novos trabalhos, novas demandas. Esse momento ocorre na SEMEC
quinzenalmente, as coordenadoras geralmente procuram temas que sejam atraentes
para esses alunos. Eu lembro que a gente trabalhou as várias maneiras do nosso
aluno se sentir como um jovem, inserindo de fato essas pessoas no mundo
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tecnológico. A gente também explora bastante o que eles trazem, a questão da... do
comércio, das feiras, das produções, os eventos culturais, reisados. Então, mesmo
com a formação ou não, a gente aprende bastante do que eles trazem, não só a gente
impondo, né, aí vem a troca de saberes, e é muito legal. Não, de fato a escola não
oferece essa oportunidade, a gente só pondera as ações durante o conselho de
classe, acho que é a única oportunidade que a gente tem de sentar professores,
gestão... Acho que o nosso trabalho se resume a esses encontros quinzenais com as
coordenadoras mesmo, essa pergunta vem do que o Estado, a escola fornece ou
condição socioeconômica do nosso público. Eu acho que por que o esforço humano
a gente tem, a gente tem as pesquisas, usamos a internet bastante, mas realmente
falta material, a gente usa o livro já datado, o que tiver de interessante de atualidade
ali a gente reaproveita, tá sempre reaproveitando o material. No mais, assim, até que
é precário, né, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado às vezes. Outro dia eu
tive o objetivo de trabalhar currículo com eles, aí faltou computador. Como um todo,
eu acho que falta um apoio, acho que ainda acontece meio que preconceito com a
categoria do ensino EJA, ali é o grupo tal, e às vezes fica meio que sem respaldo, né.
A gente produz nossos materiais, às vezes são vandalizados, não tem aquele respeito
no que é produzido por esse público nosso, às vezes, nem sempre, né, às vezes. Eu,
sinceramente, não consigo pensar em um não [formação continuada]. Às vezes a
gente.. às vezes, não, a gente trabalha em uma localidade que não é fácil, né, ter
acesso à zona rural, mas dentro dessa zona rural tem zona mais rural ainda. O Velame
está ali, no núcleo que precisa de dar oportunidades para Vão das Palmeiras, Capão
das Gamelas, Umburana É complicado, eu já tive oportunidade de conversar com
pessoas fora da escola, né, que teria vontade. São vários empecilhos, machismo, não
sei se estou fugindo da questão aí, eu já conversei com mulher que queria estudar,
mas que o marido não aceita, ou ele ou a escola. A questão de acessibilidade, chega
o período de chuva, não tem aula porque o ônibus não pode passar ali, acontece
bastante disso, e meio que a gente dribla algumas. Desafio pedagógico é aquele que
acontece em qualquer âmbito, né, nosso público, assim, quer dizer, eu não gosto de
generalizar, mas, assim, em geral as pessoas não gostam de ler, têm uma resistência
à leitura, dificuldade na escrita e na oralidade. Esses novos assuntos que vão
surgindo, assim, por exemplo, que estão em bastante discussão, como questão de
gênero, é difícil você trabalhar às vezes com um público que tem opinião formada. Eu
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digo isso porque senti na pele, certa vez que a gente tentou comentar a questão LGBT.
São temas que a gente precisa ter de fato a formação continuada, para estar
discutindo com esse alunado. O tempo, né, a escola. Como é garantida essa formação
na modalidade EJA? Atualmente, infelizmente, é só quer dizer o regular também
assim, né, se bem que o regular é mais frequente, uma vez por semana você tem
encontro com articulador de área, tem AC, né. E a gente faz tudo junto,
quinzenalmente com nosso coordenador, não sei, mas tem momentos formativos?
Tem. Esses momentos ocorrem, esses encontros com a nossa coordenadora, que eu
posso acrescentar aqui, a gente tem aquele discurso batido, ao final de cada período
que a gente aprendeu bastante com vocês e de fato, não tem nenhuma hipocrisia na
EJA, acontece mesmo, você aprende coisa, eu acho que formação também tá aí, eu
não sou o mesmo que eu comecei lá há 3 anos. Eu tenho a galera ali que já rodou o
mundo, São Paulo, Sudeste, tem experiência de vida, pai de família, mãe de família .
E você encontra artista, que eu não esperava não encontrar. A menina vai lá e faz
uma maquete de uma casa de farinha, né, sem ninguém direcionar. Vocabulário, no
nosso vocabulário, que vai se modificando sempre. Mesmo eu sendo da zona rural,
não tive acesso a esse vocabulário, às vezes um aluno sabe mais do que eu, aí ele
vai me ensinar. Eu lembro até hoje na minha aula, tentando falar de cortiço, né, quem
sabe o que é cortiço? E aí o rapaz falou: ‘Eu sei!’, aí disse uma coisa totalmente
diferente do que eu concebia, que era, penso naquela casa, hotéis precários da
antiguidade, tal, dando aula de história, aí ele me vem com um cortiço que é um
pedaço de tronco oco que você faz, cria abelha para fazer mel no quintal. Nossa, a
gente está o tempo todo aprendendo com eles, né, talvez eles nem sabem, mas a
gente se torna um professor melhor trabalhando lá.

LAGOA
Eu me chamo LAGOA, tenho 51 anos, nasci no quilombo Vão das Palmeiras,
me criei lá, cresci lá, e em relação a ser professora, foi mais ou menos uma escolha
do meu pai. Meu pai, assim, por ser coronel, muito, assim, autoritário, ele sempre
pensou que nós devêssemos, enquanto meninas, seríamos professoras. Os meninos
seguiria outro caminho, o que quisesse. Não é que gostei, hoje eu vejo que é isso
mesmo que eu deva ser. Depois de um tempo morando naquela região, eu estudei,
fui estudar já era bem tarde, pois meu pai também... devido a um certo preconceito,
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tínhamos umas questões familiares, ele não nos levou para a escola muito cedo, então
ele contratou uma professora para nos dar aula particular. A gente se saiu bem, e
justamente por conta dessa professora particular que meu pai contratou é que as
escolas se expandiram em Quilombo, Velame e região. Repeti a quarta série, três
vezes, que meu pai não queria. Poderia dizer que ele é um machista, não queria que
a gente saísse dali, do seio familiar para um outro lugar, para estudar, então eu e
meus irmãos repetimos a quarta série três vezes, até que ele trouxe, levou daqui de
Seabra para Velame, escola, com professores daqui naquela época, anos 80. E eu fui
sobressaindo, estudei nas séries, mas muito, posso falar de minhas rebeldias, decidi
que não queria ficar ali, que não estava bom para mim, que era pequeno demais, e
depois que eu concluí o ensino médio, fui embora, fui para São Paulo, morei 30 anos
lá, e lá fiz muitas coisas. E depois que tive a minha filha, com 15 anos, e que tá com
15 anos agora, minha filha na verdade, eu passei, fui contratada pela Prefeitura para
ser educadora infantil, só com o meu magistério, eu não tinha formação, é uma
formação superior, entendeu, mesmo assim, lá é valorizado magistério para creche,
então trabalhei, a minha primeira experiência como educadora foi lá, com crianças.
Por questões de saúde eu precisei sair de lá, vim para cá com a minha filha, cuidar da
minha mãe.
E aqui há 3 anos, agora vai fazer 4 anos, nessa nova gestão, prefeito Fábio
Miranda, eu fui contratada para ser professora de EJA. E eu abracei a causa e comecei
a fazer uma faculdade, entendeu, e para mim é a experiência mais válida, assim, na
minha vida tem sido essa, ser professora, ser educadora de EJA. Porque eu pensei
que eu ia ensinar, mas na verdade eu fui aprender. É muito, a vivência com eles é tão
gratificante que você fala: “Poxa, não sei nada!” E daí eu comecei a estudar Paulo
Freire e fui vendo que Paulo Freire fazia isso, aí eu comecei a me fazer alguns
questionamentos e vi que houve trechos da vida de Paulo Freire que ele foi
questionado sobre... alguns discentes perguntaram a ele: “Eu não sei nada?”, e ele
pensou e disse: “Será que você não sabe nada?” De repente eu também não sei nada,
vamos ver. Ele colocou as questões de um lado e do outro, do que ele sabia, que os
outros sabia, tipo assim: “Faça uma pergunta para mim de algo que você saiba que
sei responder.” E assim o fez, ele respondeu e agora você tipo assim não sei como
erguer uma casa, você pode me explicar, e o discente explicou. E aí, acho que foi
umas dez questões mais ou menos, não sei explicar muito bem isso, ele mostrou, viu

124

que nós não sabemos tudo, mas também não deixamos, nós não sabemos tudo, e
sabemos muito, há coisas que eu não sei, e você sabe, há coisas que eu sei, que você
não sabe, então há uma troca.
A partir daí eu alicerço todo o meu trabalho em cima disso, tipo sempre fazendo
com que o aluno EJA desenvolva sua autoestima, com o que ele já sabe. Então a EJA,
ela trabalha com os saberes dos alunos, claro, com BNCC ali nos respaldando, com
o comum, mas também com a questão local, dessa forma que eu trabalho e acredito
que meus colegas também.
Em relação à EJA, a gente trabalha com o que temos, mas, assim, o que mais
me dói, o que mais me fere é o preconceito em relação ao aluno EJA, em relação ao
trabalho que o professor desenvolve com EJA, pois nós sabemos que uma
modalidade, modalidade do ensino médio, diferenciada, porque nós temos um
público, um público já sofrido, embora nós tenhamos hoje em dia adolescentes aí...
que vem sendo uma crescente não querer muita coisa em sala de aula, e acaba
descendo para a noite, porque para eles se torna mais fácil, concluindo em 1 ano duas
séries, dois anos e avançar, até porque não dá para ficar com um aluno de 15 e 16
anos no meio dos mais jovens, e daí a EJA acaba agraciando esses alunos.
Mas a gente vê que é um descaso do poder público, da comunidade geral, das
pessoas em geral, em relação ao público EJA, em relação ao trabalho com a EJA. E
visto como algo, assim, que não tem valor, que não aprende. E aprende. Nós temos
alunos em Velame que tá no ensino regular, ensino médio regular, e que saem muito
bem, inclusive são os melhores a nível de apresentar trabalhos, seminários, que a
gente trabalha muito com seminários. Que o trabalho com a EJA vai, tipo, seleciona
os trabalhos, e, assim, a questão de avaliação não é muito com aquela prova objetiva,
participação, com o desempenho, frequência dos alunos, os trabalhos apresentados
em grupo, esses alunos se tornam autossuficientes. Nós temos alunos que agradecem
até hoje: “Poxa, professora, eu tinha medo de ir, eu pegava meu cartão Bradesco, ou
no Banco do Brasil, ia com alguém com minha senha, ver o que eu tinha ali”. E hoje
eu chego e faço isso. Uma aluna me disse: “Em casa era muito mandada pelo meu
marido, eu achava que eu tinha que aceitar aquilo, e a partir de você – por causa que
eu fui uma referência – eu aprendi a dizer não, hoje eu não vou fazer comida como
vocês querem porque eu tô cansada, não é porque eu sou mulher que eu vou ter que
lavar sua roupa, você pode lavar sua roupa.” Eu cresci muito, e assim, dentre casos,
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todos os casos que a gente escutou, e mesmo assim a gente vê que inclusive, assim,
a nível de livros para EJA, que é muito escasso, o atendimento para a EJA que é
muito... nós temos uma coordenadora maravilhosa que é a Mary, já tivemos outras
também, respaldando todo o trabalho, mas a Mary foi a primeira e voltou novamente ,
graças a Deus, e ela nos dá muita força, então Mary briga por nós, entendeu?, e pelo
público EJA.
Como se deu a minha formação? Aspectos a serem... como iniciou minha
docência na EJA... há 4 anos. Há 4 anos, tá fazendo 4 anos agora, em março, que eu
comecei como educadora EJA, professora. Eu não tinha a formação superior, estou
no 7º semestre da faculdade, e estudei EJA durante os meus... essa minha caminhada
enquanto universitária, houve uma matéria que trouxe a EJA, que foi muito gratificante,
entendeu. Juntando isso nós temos as formações com nossa coordenadora, que ela
traz a gente aqui para um encontro e nos prepara, trazendo os temas relacionados
àquilo que ela quer, temas que vai beneficiar o aluno e nós também enquanto
educadores. E a gente dá uma sequência, se em uma outra formação a gente não
terminou,

ela

pede

para

dar

uma

sequência,

sempre

fazendo

aquela

interdisciplinaridade, né, a gente trabalha com isso também, é isso, entendeu? O que
mais poderia falar de experiência docente na EJA em escolas rurais? Na zona urbana
eu não tenho essa experiência, como eu te falo, é na zona rural mesmo, e a gente só
tem a aprender, porque se você, às vezes você chega... A minha experiência docente,
você chega com um tema preparado e o tema fica encostado, porque eu tenho alunos
que te dá uma aula ali de como plantar batatas, e ele fala de tantas coisas, inclusive
do ciclo lunar, da época do ano, de como tá pronto, qual tipo de terra, entendeu?, de
que forma tá boa, quando que a batata vai estar mais sequinha, eles falam enxuta,
quando a batata ou a mandioca, ou feijão, ou tomate, ou sobre agrotóxicos, ou sobre
como trabalhar a questão do agrotóxico feito em casa, que não é nocivo. Então essa
é minha experiência com eles, de aprendizagem, e que muitas vezes a gente prepara
uma aula, e essa aula não é dada, a gente acaba tendo aula.
Acontece uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, agora está vindo a
semana pedagógica, né, que os professores se preparem aí para dar início.
Geralmente, professor da EJA não é convidado, muitas vezes não foi, entendeu, o
ano passado mesmo, não fomos, então isso me deixa um pouco triste, acho que não
só a mim, meus colegas, coordenadores, a gente fica sempre aquém, sabe, das
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coisas, mas como nós somos polivalentes, a gente dá uma forma de... arruma um
jeito de dar a volta por cima. Então, muitas vezes, a gente saí na frente dos
professores do regular, modéstia parte, nessa parte de trabalho com maquetes, com
apresentações no EDUCart, com o FESTEJAI que acontece todo ano, a gente traz os
temas trabalhados, eu te garanto que não deixa nada a desejar para o regular, pelo
contrário, não vou falar muito porque eu sou suspeita, precisa ver.
Acontece essas questões reflexivas, a nossa coordenadora, ela sempre nos
chama atenção para isso, quando não pessoalmente, a gente tem um grupo no
WhatsApp, a gente tá sempre tirando informações, buscando informações e tendo as
respostas necessárias. Mas assim, o professor de EJA, e não só, o professor em geral,
precisa repensar mesmo a metodologia, por que que um aluno, pensar o tempo do
aluno, porque isso funciona para o regular, para os mais jovens como para os mais
vividos. Cada um tem o seu tempo de aprender, muitas vezes eu aplico um assunto
que o aluno vai muito bem e outro não aprendeu nada, mas aquele aluno eu poderia
chamar, não sabe? Não, porque ele tem a maturidade dele, ele tem o tempo dele, ele
tem a caminhada íntima dele, intrínseca dele. Então eu tenho que repensar, isso causa
algumas dificuldades, porque tem aluno que está bem à frente, mas o que a gente
faz?, a gente continua trabalhando as questões e sempre dando atenção àquele
aluno, que ali a gente acaba fazendo um trabalho de coleta para casa ou vamos parar
um momento para a gente conversar sobre o que foi: “De que forma você gostaria de
aprender esse assunto? De repente você não foi bem naquela... naquele seminário
ali, você aparentemente... você disse que não foi bem, mas você estava ali, o que
faltou?” “Eu fiquei tímido.” Então você percebe que o aluno sabia, mas a timidez o
impediu de apresentar como o outro, entendeu. Houve um aprendizado, há muito
bloqueio que a gente precisa, muitas vezes, ser psicólogo, devido ao que eles ouviram
dos pais, com a família, a própria comunidade, tipo, você é suficiente, entendeu, você
é capaz, não foi o que eles ouviram desde a infância, e a partir do momento que abre
um curso EJA, eles ouvem velho estudar: “Como assim, pirou? Está para morrer,
aposentar.” Muitos levam... a gente tem uma senhorinha, Dona Lita, que é uma graça,
ela é bem velinha, e é uma das melhores alunas que a gente tem. Ela não é a melhor
aluna porque ela escreve bem, ou lê bem. Ela é a melhor aluna em experiência, e
porque ela tenta o tempo todo, o tentar dela faz com que os mais jovens que estuda
com ela fique assim, e a gente pega ela como exemplo o tempo todo: “Olha D. Lita.”
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Aí ela acaba sendo, assim, um marco na sala, porque aí ela acaba despertando o
respeito dos demais, entendeu?, que ela está ali para aprender devagarinho, com a
letra, daí a gente vê que ela é boa em matemática, ela gosta de matemática, aí a gente
trabalha a questão de que gosta de matemática, vamos aprender lá onde fica:
“Estamos onde, D. Lita?” Seabra, Velame, Capão das Gamelas, Quilombo. “Mas a
senhora sabe onde está São Paulo?” A gente vai no mapa, estamos trabalhando
geografia, tá tal coisa, aí a gente vai, assim, trabalhando da EJA, funciona desse jeito,
sempre contextualizando, para que não seja impactante, mas que seja um impacto
que realmente faz esses alunos eclodirem, crescerem, entendeu? A nível de quanto
à pessoa também, a nível social, alunos que tinham vergonha de olhar, de chegar no
médico e perguntar: “Tipo O? Mas essa letra, o senhor poderia ser mais claro?” Eles
já fazem isso hoje, tipo: “Estou sentindo uma dor, você vai me dar dipirona. O senhor
nem me olhou, não pediu um exame, será que dipirona vai resolver?” Nós temos esse
tipo de aluno, já. Mas eles não eram assim, não, eles olhavam para baixo. “Olhe para
cima, é para cima que se olha!”
Econômicas, deixa a desejar, mas eu acho que a educação está assim mesmo,
né, temos muito aí, vendo alto, as pessoas sempre abocanhando, sabotando, aquilo
que poderia ser destinado à educação, porque um povo educado é um povo que
promove sua própria saúde, sabemos, né.
As condições materiais, assim, a gente sempre... a gente deixa muito a desejar
a nível de livros. A gente tá trabalhando, às vezes vai dois, três livros, e metade da
sala fica sem, a gente tem que trabalhar em grupo, tem que estar sempre fazendo
cópias, entendeu?, xerocopiando material. Nós temos Altair e Mary, que nos dão muita
força, a Prefeitura que tá sempre também voltada para essa questão de nos ajudar. A
gente enfrenta mais dificuldades na comunidade, que não acredita, que acha que é
um trabalhinho, que acha que é oba-oba, de repente só para a gente ganhar um
dinheiro, enquanto eu sou contratada. Não sou concursada, então estou trabalhando
não é porque... tipo assim, claro que eu preciso do material, mas se não encontrar um
pouco de vocação e amor, eu vou desenvolver doenças em mim, com certeza, eu vou
estar fazendo, focando somente no meu pagamento, que não é muita coisa. Então
teria que voltar para São Paulo, né, fazer outra coisa. É, nós temos sim essa formação
continuada, a cada quinze dias, nós temos um encontro e nos é disponibi lizado
material também online, para que a gente busque, para que a gente pesquise. Existe
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uma socialização com outras pessoas, que possam estar nos agraciando, somando,
agregando conhecimento. É isso.
Há muitos desafios políticos. Pela primeira vez a gente vê a EJA sendo olhada
com uma visão com mais amor nessa nova gestão, porque não era, morei muito tempo
em São Paulo, mas eu vim muitas vezes para cá também. Eu nunca vi, era assim,
TOPA, parece, tinha outras modalidades. Pessoas também que não sabiam, eram
analfabetas, semianalfabetas que estavam ali como educadores. E que essas
pessoas estavam ali também, que foram pessoas que vieram para a EJA, que não
sabiam, não tinham aprendido o básico que é ler e escrever. Então o desafio maior
acho que já foi vencido, há inúmeros desafios, mas o desafio maior já foi vencido, que
é esse olhar, com amor, com o público que precisa de escola, um público que foi
excluído e que hoje a gente tenta inserir na sociedade como pessoa, que são seres,
cidadãos que é. Então, agora a questão do desafio econômico, a questão dos livros,
do material didático, tá deixando muito a desejar, mas penso que já vem mesmo de
cima, porque Altair são pessoas que se preocupam muito. Assim com que nós vamos
ter para trabalhar em sala de aula, mas o professor de EJA ele é muito... falo por mim,
não sei se os demais são, trabalho com Murilo e professora Elba, Velame, a gente
baixa muito pdf para trabalhar, entendeu?, porque a internet disponibiliza muito, então
a gente não fica muito esperando, entendeu?, porque a gente sabe que à noite a gente
precisa ter um material lá para eles, porque são pessoas que já trabalharam o dia
inteiro na roça. Trabalhadores Rurais que à noite eles chegam com sono e cansados.
Se o professor chega lá desacreditado, sem crédito nenhum, pensando sobre o salário
que vai cair no dia dez e que tanto faz, que eu chego ali, faço qualquer coisinha, mando
desenhar, entendeu, então a gente tem muito isso, o de buscar. Então o desafio é
isso, é achar na internet, nossos desafios são esses, é buscar na internet material
para ser associado com aquilo que nós já temos. A questão econômica, eu penso que
eu não posso falar só da EJA, eu acho que a educação em geral sofre isso, por
motivo... há essa verba, mas a gente sabe que tem pessoas que têm interesse em
ficar com ela, aí chega pouco, a alimentação da EJA à noite, lá na nossa escola, nosso
diretor José Carlos, Branquinho, meu sobrinho, se preocupa bastante, tem duas
meninas que trabalham na cozinha que jogam pesado com a comida. Só na segundafeira que, às vezes, é uma bolacha, um chá, um leite, aí eles, os alunos, reclamam:
“Nós queremos comida, estamos com fome.”, entendeu? Cuscuz, essas coisas fortes
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que eles gostam, frango com arroz que eles amam. Então a questão da alimentação
é bem olhada, quando acontece alguma falha já é conversado. O que eu espero como
educadora EJA, o que vai acontecer comigo? Talvez, eu penso Marília, que nós temos
uma dívida social, nós somos muito, você tem que idade, 36? Eu tenho 50, faço 52
onze de março, não somos nós, nossos ancestrais, tiraram esse direito, que a nossa,
acho não, é o nosso dever agora inseri-los. Então, enquanto professora de educação
de jovens e adultos, eu penso que estou contribuindo muito socialmente para meu
pais, só consigo pensar dessa forma, até me emociono porque você vê pessoas... sou
pisciana, que falam assim, sabe como somos, um oceano, chegam pessoas e falam,
chego no banco e consigo fazer um saque, tirar um saldo e não preciso de ninguém,
que mexam com as minhas coisas, eu tenho medo que fique com minha senha. Ou
eu falei com Dr. Beiu, eu tô com dor, mas eu não quero dipirona, eu quero uma
radiografia, porque eu sinto muita dor, e eu não tinha coragem de falar; ou quando um
médico grita comigo, eu olho bem para ele e falo, e sei que ele não é melhor do que
eu. E mais bonito ainda, que eu sinto que essa é nossa contribuição para a sociedade.
E quando um aluno EJA chega, como já aconteceu, e disse: “Uma profissão, pró,
depende da outra. O que seria da zona urbana se não fosse a zona rural, o que nós
produzimos?” Ou: “O que seria do médico sem o gari, que limpa as ruas? Ele ia andar
no meio da sujeira.” Ou: “O que seria da dona de casa sem aquela pessoa, auxiliar do
lar ou a doméstica? Ela chegar em casa e ter que fazer tudo.” Então tudo é interligado,
tudo é uma conexão. Então já vi alunos chegar para mim e falar isso, aí eu vejo que o
trabalho pode ser muito pequenininho, isso é muito assim, isolado, eu penso que nem
todas as comunidades vê dessa forma, porque eu escuto também coisas que dói.
Assim, de professor que fala assim: “Ah, sabe, tô nem aí.”
Mas, assim, enquanto pessoa, eu sinto que estou pagando uma dívida social,
e que, assim, não fui eu, mas tenho meus ancestrais, nossos ancestrais já vêm lá dos
jesuítas, essas questões da educação, alguns podiam, outros não podiam, e hoje
podemos fazer aquilo que podemos fazer, podemos muito mais, entendeu?
A formação continuada, eu poderia falar a nível da gente tá estudando também.
Bom, para ser professora EJA, primeiro você precisa, precisamos... eu não tinha
ensino superior, eu precisei ingressar em uma faculdade, eu tô concluindo este ano,
então você veja que na EJA não entra qualquer pessoa, não é assim, qualquer
pessoa. Mas não é qualquer um que vai, pode ser porque adulto qualquer um como
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era antigamente, e que ainda em alguns lugares é assim, tipo, vai ser qualquer pessoa
que vai dar aula. Não, precisa ter, você tá tendo uma formação universitária, tipo eu
estou na faculdade e meus colegas também, os que já não são formados, aí junta com
a formação da faculdade, que é onde a gente aprende. Você tem a formação
continuada com a nossa coordenadora, nós temos durante esses quinze dias intervalo
dando aula. Nós precisamos também estudar, buscar e tá mandando fotografar plano
de aula, plano de ensino, o que você trabalhou, como foram os resultados. Precisa
ser tudo mandado para que ela avalie, e ela dá um feedback às vezes bem duro, tipo
não foi isso que pedi, você faltou nisso aqui, ou isso aqui tá legal, legal para estar
trabalhando. A EJA não é só picotar papel, colocar aluno para fazer balãozinho, nem
nada, a EJA é realmente o intelecto do aluno. E quando você busca essas formações
continuadas, nos dá oportunidades de, através do intelecto, esses alunos também ter
a formação enquanto pessoa. Aí a gente trabalha dentro dessas formações, muitas
vezes junto com o aluno. Nessa quinzena que ficamos afastada de lá, mas na
faculdade e também com a internet, a gente busca dentro disso trazer questões de
valores; o que eu não quero para mim, eu posso para o outro, tipo a questão cultural,
tá em São Paulo, eles não conhece a palma, aqui é uma iguaria, sério, tá o cuscuz,
hoje é uma iguaria, mas onde foi uma alimentação que foi lá dos escravos, e a gente
traz, isso dá uma aula, de um ano. Entendeu? Para mim também é uma formação
continuada, porque eram coisas que eu talvez tivesse até preconceito, e assim o meu
preconceito vai ser trabalhado nessas aulas, tipo assim, você pega uma coisa e
trabalha, e quando você escuta e depois você vai lá e busca material, e você vai para
faculdade, você vem para a formação, você vai se tornando um ser humano lindo,
você vai abrindo, algo surreal, vai conectando com Deus, vendo que somos todos
irmãos e que, realmente, saber, o que é saber, você nunca sabe, você aprende no dia
a dia, cada momento tem algo para você aprender. Ruim quando você fala: “Pronto,
formei.” Aí tô pronta, e não tenho mais o que aprender. Você tem que ter medo desse
tipo de educador, o educador é aquele que está aberto para aprender o tempo todo,
e nós não somos, sempre falo para meus alunos, estamos aqui para construir pontes,
nós estamos aqui para o pontapé inicial com vocês. Busque. O professor, ele vem
para sala de aula, mas não vem com material pronto, a gente vem aqui para aprender
juntos, e vocês precisam também ter toda essa alta bondade, tem que partir de vocês,
tipo, falamos aqui, mas não parou aqui, não é só isso que eu falei aqui, aqui é uma
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coisinha e vocês vão buscar em casa, e eles buscam, entendeu? Isso me faz, me
tornou uma pessoa maravilhosa, embora eu não seja vista, eu sou invisível para os
outros, falo algo particular que fica gravado, registrado, eu, Elis, e outros colegas não
somos invisíveis para professores concursados, entendeu? Para professores que já
estão formados, com suas pós-graduações, nós somos invisíveis, nós não somos
nada, entendeu? Nós trabalhamos com um público que não é nada: “EJA, nossa!
Jura? Nossa! Sério?” E quando é a formatura e chega ao final do ano, que a gente faz
uma culminância na festa junina, que a gente trabalha os temas e depois
contextualizamos com os cenários, com teatro: “Hum, maquete do Velame foi a EJA,
foi?” Nós precisamos de uma professora, Elma Lopes, que foi minha cunhada ,
excelente artesã, e ela trabalha muito bem essas questões com os alunos, e eles
fazem umas coisas bonitas. Os mais idosos têm muita habilidade de fazer flores,
vasos, e assim o regular fica de queixo caído, mas da EJA mesmo, assim, ainda a
gente é muito discriminado. Eu não sou professora igual os concursados, eu não sou
nada, entendeu? Isso dói muito. Só aqui entra minha autoconfiança, porque eu sei
que é uma dívida social e que eles não sabem que a gente precisa correr atrás disso.
Para que a partir daqui, bem pequenininho e vai se expandindo para um planeta
melhor, eu penso que isso posso te falar e dizer sobre a EJA. Há mais coisa, falta
inspiração aqui, há muita coisa que a gente conhecia que poderia ser gravado, um
cenário, tanta coisa maravilhosa que acontece, de você chegar dias em sala de aula
e você precisa ser psicóloga, que aquele aluno tá triste: “O que foi? Tá com problema
em casa?” Então tem tudo isso na EJA. A EJA não é só chegar com um livro, uma
lousa, colocar um data show. Há dias que você precisa estar muito atenta ao que
acontece, porque são adultos, que vêm com uma problemática. Como eu tenho as
minhas, tem uma filha, adolescente grávida, de 15 anos, eu também tenho uma
adolescente grávida de 15 anos, então eu me equiparo, eu não sou melhor, para eles
eu não sou melhor, hoje eu tô precisando de colo, hoje eu vou fazer a roda e nós
vamos sentar juntos, e nós vamos conversar. Muitas vezes eu já chorei em sala de
aula por problemas meus e nesse dia quem deu aula foram eles, foram eles que me
ensinaram como sair dos problemas, isso é muito bom. Então essa grandeza, esse é
o retorno que tenho de ser há três anos professora. Eu não gosto da palavra
professora, educadora, acho que eu sou mais uma estudante, que ganho, sou
remunerada, graças a Deus, e que estou tendo essa oportunidade de me despir de
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preconceitos, então também tinha, e tenho ainda, muita coisa enraizada que eu
aprendi com minha família, que eu aprendi com a sociedade, que fui aprendendo com
minhas vivências e que com pessoas, com a EJA, com colegas que eu conheço, e no
dia a dia eu vou realmente fazer um trabalho de lapidação, entendeu?, vou me
lapidando. É tipo... sabe quando você chega lá naquele ouro, você precisa de
camadas e camadas, você precisa escavar, então a EJA faz isso comigo, esse
escavamento, então crateras, preconceitos, coisas, tipo, você olhava um velho, um
idoso, e quando você vai trabalhar, poxa, é só o corpo físico, ele é muito jovem,
entendeu?, isso me torna grande. Muito. Então só gratidão a dizer, gratidão a quem
me deu a oportunidade, gratidão em talvez poder continuar esse ano, espero que sim.
E gratidão por fazer parte, e gratidão pela EJA, em estar concluindo minha pedagogia,
quero graduar em uma área que também possa estar olhando para essa questão,
talvez educação física para EJA, para os idosos, que falta isso, isso também não tem,
não foi inserida a modalidade, EF para a EJA, acho que isso precisa. Entendeu? Mas
há muita coisa a dizer. Gratidão pela oportunidade.
VÁRZEA
Meu nome é Várzea, eu tenho 30 anos, eu tenho nível superior, sou do gênero
feminino, da raça parda; sim, eu sou católica, sou casada; sim, minha origem nem sei
explicar, porque meus pais disseram que era para ser alemães, mas não sei se é
mesmo, ou não. E assim minha família, para mim, são meu alicerce. Venho de uma
família que são pessoas trabalhadoras de roça, lavradores. Uma mãe que fez papel
de mãe e pai, porque meu pai ficou praticamente 15 anos em São Paulo. E, sabe, eu
tenho uma relação boa com eles. Meus irmãos moram em São Paulo, um é pedreiro,
um é policial, uma é dona de casa que mora aqui em Seabra, e eu que moro lá em
Palmeira dos Mendes. Tenho dois filhos, sou casada, meu marido também é pedreiro,
então eu falo assim, que eu tenho uma base familiar muito boa, que para mim é tudo,
é um alicerce. Minha mãe agora completa 71 anos, que para mim é um privilégio.
Bom, minha motivação para mim ter esse curso, para mim ser uma pedagoga,
foi meu pai, que há 15 anos faleceu. O sonho dele era ter alguém formado dentro de
casa, sabe. O sonho dele era ter uma formação, não importava o quê, e eu, desde
criança, queria ser professora, então é difícil, porque uma pessoa que mora na roça
tem uma formação, porque a minha foi particular, eu fiz na UNOPAR, e foi tudo
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particular, tive que pagar, então é difícil. Só que, assim, eu sei que o sonho dele foi
realizado, e eu me sinto realizada. Que é meu sonho também.
Eu tenho 5 anos que eu trabalho com Educação, mas eu me formei em 2017.
Porque na época que eu comecei a fazer, a ingressar no curso de Pedagogia, eu tive
que trancar minha faculdade porque eu estava grávida da minha primeira filha, hoje
com 8 anos. Aí eu dei um tempo para eu cuidar melhor dela, não é? E aí, quando
voltei, terminei e hoje estou aqui. Há 5 anos que eu atuo na EJA, Educação de Jovens
e Adultos, lá no meu povoado; antes o primeiro ano foi F1. E aí era eu sozinha como
professora. No segundo ano tivemos a colega Mirian, que me ajudou muito, a direção,
porque foi difícil implantar o EJA, o colégio não aceitava, principalmente ter uma turma
de EJA à noite, que eles diziam que só trabalhava 40h e não 60, e não tinha como
acompanhar.
Mas a tombos e barrancos, sofri bastante, mas consegui. Consegui a primeira
turma 2016, que foi uma vitória, tanto para mim quanto para os alunos. Não tô falando
de dinheiro, não. Tô falando da questão de ele aprender, sabe, porque, assim, dinheiro
hoje não é nada para aluno não. Para você ver um aluno pela primeira vez escrever
seu nome, é muito interessante.
E aí comecei a ter... era só uma turma, aí depois teve outros colegas que
ingressou também no EJA, aí nós tivemos três turmas O ano passado teve uma
novidade, que foi a turma em Lagoinha dos Mendes, nós tínhamos 18 alunos. Foi uma
novidade, porque, assim, a gente não conhecia os alunos e aí foi tudo ok, deu tudo
certo, eles conseguiram ter a formatura, foi muito bonita.
Assim, é... hoje é muito difícil você ter uma formação, principalmente a questão
de Jovens e Adultos, educação de EJA, mas fui aprendendo ao longo do tempo,
porque, assim, eu participei do TOPA também, que é alfabetizar pessoas da zona
rural, e fiz alguns cursinho básico. E na experiência do dia a dia, porque, desde então,
eu comecei a substituir os professores na escola. Formação a gente tem aqui com a
coordenadora, né, que são de 15 em 15 dias, que são denominado planejamento. Só
que até então outra formação a gente não teve. Só que, assim, agora eu pretendo ter
uma formação, mas até então, não.
Participação em cursos, em que momentos a escola oferece para repensar
suas práticas? Se tem esse momento na escola? É assim, na escola tem muitas, é...
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eu não falo nem cursos, muitas coisas, assim, que você acaba participando,
principalmente os projetos, que é muito importante, né, e aprendi muito.
A nossa escola, ela foi muito, e é até hoje, prestativa, tanto a direção anterior
como a de agora; tudo que a gente precisa, ela está em prontidão para ajudar, só que
outros cursos, fora isso não... eles dão, assim, o projeto, tem hora que tem alguma
palestra e a gente participa, mas fora isso, não.
Momento de repensar a prática além dos projetos? Não, tem horas que não.
Não tem momento na escola, só tem esse momento aqui. Só tem esse momento aqui
[AC], e para planejar a gente planeja nós professores, mas na nossa casa, você sabe,
na escola não, porque a coordenação, como é aqui [Secretaria Municipal de Educação
e Cultura], fica difícil.
De lá [Palmeiras dos Mendes] muitas vezes eu sei que a escola peca, apesar
de todo apoio que dá, muitas vezes a EJA é esquecida, tratado como puxadinho, não
é valorizada, principalmente pelos alunos do regular. Muitas vezes eles vão
apresentar, eles ficam fazendo piadinha, não sei por que tem um pouquinho de idade
a mais, aí sempre acontece, tem professores que malmente assiste apresentação dos
alunos, mas nós temos um bom apoio financeiro e econômico, porque a escola nos
ajuda.
Mas nós professores também arcamos com muitas coisas, aqui nas
formações, aqui em Seabra. Nas formações temos uma boa... vamos dizer assim,
mais ou menos, nem boa, o ano passado mesmo, foi nós que trouxemos o lanche,
muitas vezes, que antes eles não ofertavam.
Material, por incrível que pareça, nossa coordenação conseguiu os livros, já era
velho, mas conseguiu. E outra coisa, a formação, né, que aqui oferece, que no caso
é o planejamento, mas outra coisa não.
A questão, por exemplo de ser excluídas, muitas vezes é um desafio não só
para nós professores, como para os alunos. A questão... tem hora de transporte,
principalmente quando tem evento aqui na sede, que é como um todo, muitas vezes
o regular não quer vim junto com os alunos da EJA, muitas vezes nós, alunos da EJA,
não conseguimos carro, sempre fica para a última hora, e quando é nessa última hora,
não consegue.
Tem a questão também de formação que até então deveria ter uma formação
específica para cada área, porque seria ótimo, tanto para a formação do professor
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quanto para o aluno. E outra coisa: a gente não ser esquecido de tantas coisas,
principalmente na escola e também aqui, que muitas vezes, jornada mesmo, jornada
mesmo somos esquecidos, nem lembrar que a EJA tinha eles lembraram.
Hoje, só tem essa formação, do planejamento aqui, é boa, é garantida, no caso
a Prefeitura garante, a secretaria de educação garante, porque é o direito tanto do
professor quanto o aluno ter, e quem sabe a próxima, próximos anos aí, ou até esse
ano mesmo, se não tiver uma formação para cada disciplina.
A EJA, assim, sabe, eu como professora da EJA, há 5 anos só tenho a dizer
assim, que você professor aprende mais do que o próprio aluno, pela experiência de
vida, pela questão da sobrevivência de muito aluno, a questão, assim, dos obstáculos
que eles passaram na vida, sonhos que eles têm que ficaram escondidos, guardados,
que hoje estão ressurgindo. Para você ver, na sala que tem um aluno de 80 anos é
um privilégio sabe, eu sou suspeita para falar, que eu tenho 5 anos que participo com
eles, mas é muito bom, é a EJA, só poderia ser valorizado um pouquinho mais.
PRATA
Eu me chamo Prata, tenho 41 anos, sou espirita, estou cursando o quinto
semestre de Pedagogia. Em seguida, recebi outro convite para ser contratada, né, e
eu tenho... minha relação familiar é boa, também tem um relacionamento social, com
minha comunidade.
Na verdade, eu não tive uma motivação para escolher ser professora, é o que
na época... era o que era mais acessível, então, assim, eu não tive escolha. Hoje é
que eu... eu me encontrei na profissão de professora, amo o que faço, eu já lecionei
em F1, já substitui professores no F2, e eu cheguei até a EJA, assim, foi uma
modalidade que foi implantada na minha comunidade em 2017, que deu certo e que
vem dando certo.
E eu de fato acredito que eu é... gosto de ser professora a partir do momento
que eu assumi uma turma da EJA e pretendo me formar, me especificar na EJA,
porque é um público que gosto de trabalhar.
Como já disse no começo, como se deu a minha formação na EJA, foi que eu
fui convidada a lecionar para a EJA. Desse momento comecei a investir nessa
carreira, comecei a pesquisar, a buscar, correr atrás de dar meu melhor. E a minha
experiência, eu não tenho uma bagagem, experiência profissional tão grande.
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Atualmente é que eu venho buscando, né, até mesmo, assim, nas formações,
adquirindo conhecimento através dos colegas, porque na hora da formação é uma
hora, assim, que você... é a hora da troca de saberes, é um momento que lhe
enriquece como profissional.
Cursos específicos para EJA ainda não participei porque eu não tive
oportunidade. Momentos coletivos que contribuíram? Os eventos que eu participei que
contribuiu, assim, contribuiu para minha formação profissional na EJA, foram os
projetos da rede, como EDUCART, festejai. Por trás desses projetos a gente trabalha
muito, contribui muito para a educação desses alunos, a gente vem buscando é
transmitir para eles conhecimento que é de proveitoso para esses alunos, uma vez
que a gente busca trabalhar a realidade desse aluno, a gente vem nas formações, a
gente tem um norte e acaba correndo atrás de levar o melhor para a sala de aula.
Ainda bem precária, essas condições objetivas na formação continuada,
deixando um pouco a desejar, uma vez que a EJA, ela é um pouco excluída, ainda
não ocupou um papel de destaque na sociedade, ela fica um pouco, assim, fica à
margem. Eu acho que precisa mudar muito, é em questão... por exemplo, um livro,
não se tem disponível um livro para cada aluno em sala de aula, isso dificulta muito o
trabalho do professor. Uma vez que você tivesse esse livro, você não perderia tanto
tempo em busca de outros materiais na internet. Não que não seja útil, claro, pesquisa
nunca é demais. Você vê em relação ao regular, tem essa dificuldade de você levar
um único livro para trabalhar em uma classe com 20 alunos, então, assim, é até
também uma cobrança do aluno, porque o aluno da EJA, por se tratar de pessoas que
vêm... ficaram muito tempo fora da escola, eles terem acesso a um livro para elesh
mesmos, isso é muito gratificante para eles mesmos, é como se eles tivesse com um
tesouro na mão. Então, eu como educadora da EJA, para mim um dos principais
obstáculos que a gente encontra pelo caminho é exatamente a falta desse material; é
muito complicado você ter que trabalhar com um livro na classe de 20 alunos, então
assim, deixa a desejar as condições objetivas.
Então, a gente tem é um encontro quinzenal aqui na SEMEC, que nos norteia
de certo modo. Um encontro que a gente tem a cada 15 dias, mas que não deixa de
ser útil. Mas poderia ser bem melhor, deveria ter mais, ter um olhar mais... eu acho
que deveria ter um outro olhar, do próprio diretor da escola, que muitas vezes deixa
também a desejar, porque eles acham que trabalha 40 horas, e que eles não ganham
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para trabalhar mais 20 horas, e que nós, professores da EJA, às vezes faz até o papel
de um diretor na escola, que a gente tem que se virar nos 30.
Ainda é uma modalidade de ensino muito esquecida, é... não que esteja tão
ruim, já teve época que foi pior. Em 2018 mesmo, os professores de turma de EJA
tinham mais dificuldades, foram melhorando, em 2019 a gente teve um avanço, que
aí a gente teve mais acesso a material didático. Mesmo que fosse um livro para cada
professora, a merenda melhorou, mas ainda assim nós temos dificuldades no que diz
respeito à iluminação da sala, porque nós convivemos em sala de aula com pessoas
adultas que têm problemas de visão. E carteira também é um problema, porque eles
não são acostumados a sentar com determinada postura, determinadas carteiras,
então isso também é um obstáculo que nós encontramos, dentre outros.
Então, os desafios pedagógicos, os principais desafios, é na hora de você levar
um determinado assunto para a sala de aula, e muitas vezes você ter dificuldade por
parte de alguns alunos, dar, por exemplo, dificuldade... tem alunos que têm dificuldade
de expressar, tem aluno que tem dificuldade de escrita, e aí eles acabam se fechando
dentro da sala de aula, acham que não são capazes. E aí é onde você entra e tem
que explicar que a aprendizagem não se dá apenas na forma escrita, que você... que
o aluno contribui também, que ele demonstra aprendizagem através do oral. Então, o
desafio maior é quando o aluno tem uma dificuldade de aprendizado e ele se fecha na
sala de aula, e você procura uma maneira de estar inserindo esse aluno, de estar
fazendo com que ele se abra, dialogue, que eles participem. Muitas vezes é difícil,
como já falei no começo, são pessoas que vêm... ficou muito tempo fora da sala de
aula. E eles retornam para a sala de aula e ficam bem apreensivos, porque isso
também é o novo para eles.
Aí a gente tem que estar procurando uma maneira de resolver o problema, de
uma maneira sutil, e que você possa não prender, não segurar, de uma forma que
você possa manter esse aluno na sala de aula, que você possa fazer algo para que
ele continue na sala de aula.
E mostrar a esse aluno que ele é capaz, que apesar das dificuldades de
aprendizado, que ele é capaz de superar.
Sim, tem, era para ser posto em prática. No papel tem vários desafios políticos,
embora eles não são colocados em prática. Como eu te falei, a EJA ainda é uma
modalidade esquecida, é uma realidade, isso é fato. Tem, deveria ser melhor. Eu
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penso que a escola deveria dar mais oportunidade ao professor da EJA para estar
desenvolvendo seu trabalho em sala de aula, porque não adianta eu vim em uma
formação aqui [SEMEC], levar para a escola e não ter aquele apoio, porque uma
andorinha só não faz verão. A união faz a força e muitas vezes você não tem esse
apoio na própria instituição, então, é... eu acredito que... eu atribuo isso até à própria
direção da escola. Porque a gente como professor, a gente tem nosso papel, mas a
escola também tem que dar um apoio, muitas vezes a gente não acha esse apoio. A
gente não tem esse apoio que a gente gostaria de ter.
Então, a EJA, para mim, tem sido um desafio diferente de todos que eu tive
anteriormente. E quando você chega na EJA, você acha que você vai levar
conhecimento, quando na verdade você se depara com pessoas que já têm uma
bagagem enorme e que... você, sim, transmite conhecimento, mas você sai de lá
também... você absorve, você aprende com eles, você aprende muito, é uma
experiência muito boa, talvez seja uma experiência até melhor do que você trabalhar
com o regular, porque, como a própria modalidade, você está lidando com pessoas
que ficou muito tempo afastado da escola, mas não quer dizer que aquela pessoa não
tenha conhecimento de alguma coisa. Muitas vezes ele leva para sala de aula um
determinado conhecimento que você, sendo um jovem, jovem professor, você não
sabia, você não tinha o conhecimento, e é ai que ele se torna o conhecimento desse
público, porque, de certa forma, eles estão ali, que na verdade, você... quando você
assume uma sala de aula da EJA, você sabe que não vai transmitir só os componentes
curriculares, você tem que trabalhar de acordo com a realidade daquele aluno, você
não... não é tão fácil trabalhar com aluno da EJA, você não chega na EJA, você vai
ensinar uma determinada disciplina porque o aluno tem que ter a nota, uma nota na
caderneta, uma vez que o aluno é avaliado com conceito, mas você tem que levar
para o aluno algo que vai servir para a vida dele, que vai servir para a vida social dele,
alguma coisa que vai ser útil. É claro que a gente trabalha os componentes
curriculares, mas a educação da EJA, ela é voltada na zona rural, principalmente para
a realidade do aluno, porque eu costumo dizer para meus colegas que os alunos da
zona rural, ele... você tem que ter um diferencial para o aluno da zona rural, da zona
rural diferente da zona urbana, porque muitas vezes você tem que lidar com a cultura
daquele aluno, você tem que saber até a maneira de você comunicar com aquele
aluno, porque uma palavra mal dita numa sala de EJA da zona rural, você corre com
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o aluno da sala de aula. Então, assim, é uma experiência boa, eu acredito que eu
aprendo mais do que eu transmito conhecimento, e é troca de saberes, é gratificante.
Só que ainda assim eu volto a dizer, é uma modalidade de ensino muito
excluída. A formação continuada nos norteia, no momento da formação a gente tem
a troca de saberes com o colega, você tem um norte, norteador que você leva para a
sala de aula, mas não quer dizer que você faz aqui com determinado... por exemplo,
você vem para a formação, aí você chega na escola e você vai aplicar somente aquilo
que você traz da formação. Não, você chega em casa, você vai pesquisar, você vai
acrescentar, uma vez que o planejamento não deve ser uma coisa pronta e acabada,
tem que ser flexível. Não, você não pode chegar na sala de aula e você levar
determinado o planejamento, vai ter que ser isso. Não, porque acontece que você vai
dar uma aula com aquele planejamento e no decorrer da aula você tem que mudar,
você tem que mudar porque é muito relativo. Muitas vezes você chega com um tema
na sala de aula, você está crente que você vai dar aquela aula, mas depois surge
outro tema, aí depois vem a discussão, tem os prós e os contras, aí você tem que
acatar aquilo que o aluno... não é que você tem que ir, por exemplo, sendo que a
gente ensina, a gente faz com que o aluno da EJA tem sua... seja autocrítico, ele não
pode aceitar, certo é o que você quer. Você tem que dar espaço para esse aluno,
então, assim, a formação continuada dessa forma, ela nos norteia, mas também não
é uma coisa que você tem que pensar: “Ah, está bom aquilo.” Você foi na formação,
você trouxe aquilo e tem que ficar naquilo não; você tem que ir para outros nortes,
você tem sempre que buscar, pesquisar, ir atrás, tem que respeitar a realidade de seu
aluno, trabalhar em cima da realidade do seu aluno. Então é isso.
Em relação às práticas reflexivas, quais os momentos que a escola oferece o
repensar nas práticas educativas? Então, poucas vezes

a escola nos dá

oportunidades de termos esses momentos de reflexão, muito raro. É como eu te disse,
deixa a desejar. O professor da EJA, hoje ele é um herói na sala de aula, porque ele
se vira só, praticamente ele está só na sala de aula. E se é um professor que ele não
gosta do que faz, ele desiste no meio do caminho, porque tem muitos obstáculos, tem
pouco apoio e pouco recursos. Pelo menos nas turmas da EJA é o que a gente
enfrenta. Os obstáculos, por exemplo, no regular sempre existe os projetos, né, e nem
sempre a gente é convidada a participar, não dá oportunidade. Na verdade a gente
sente, a maioria sente, isso é relatado pela maioria dos professores, que é como se a
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EJA tivesse ali simplesmente por estar. É como se a escola, uma comunidade que
tem a EJA, a EJA está ali para ser um cabide de emprego, um gancho para puxar
determinado emprego para alguém, quando, na verdade, não é. Se está na
constituição que educação é um direito de todos e, muitas vezes, o aluno da EJA, ele
chega na sala de aula, ele só sabe dos seus deveres, eles não têm conhecimento de
seus direitos. E a própria escola, a própria instituição não faz esse papel, não dá
oportunidade para isso. Então eu acho um desafio, um dos obstáculos que a gente
enfrenta, a gente professor da EJA enfrenta, é da própria escola não dar suporte,
achar que a EJA... porque há um tempo atrás, o TOPA, qualquer pessoa poderia
ensinar, diferente de hoje, hoje teve um avanço, que hoje um professor de EJA não
pode ser professor de nível superior, ou que tenha nível superior, ou que ele esteja
cursando, que é o meu caso. Então, assim, se eu como educadora da EJA, alguém
exige que eu tenho nível superior, por que eu não sou valorizada, por que que eu não
tenho esse reconhecimento? Por que não me dão essa credibilidade? Será que só eu
como professora tenho que ter esse reconhecimento, essa credibilidade, e meus
alunos não. Será que o aluno, quando ele percebe que a rede dá esse valor para ele,
será que não motiva a ele a ficar na escola. Eu posso ver quando a gente participa de
algum projeto, que o aluno vem participar, que os alunos criam algo que seja voltado
à cultura, à arte, como eles ficam felizes, se sente valorizado. Então eu acho que a
EJA hoje teve um avanço, aqui no nosso município teve um avanço, em 2018 teve um
avanço muito grande. Então, assim, em eles procurar colocar profissionais que pelo
menos estejam cursando, não precisa que tenha um nível superior, mas que
futuramente ele tenha um nível superior, isso é bom. Só que, por outro lado, muitos
não reconhecem, é que eu não tô aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, falar
que é isso, mas que acontece, acontece.
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Anexo A – Turmas EJA no Município de Seabra-BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE S EABRA
S ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Rua Horácio de Matos , 99 - Centro - CEP 46900-000
Fone : (075) 3331-2211
E-MAIL: semec.seabra@ig.com.br

Tabela 1 – Levantamento das Turmas EJA em 05/2019 (Os nomes dos
professores foram retirados, pois poderia indicar os entrevistados)
Matrícula
inicial – Nº de
alunos
Núcl
N
º

Localidade/ Escola

Data de Início

Diretor(a)

Professor(es)

eo

Eixo

Eixo

Eixo

I,II,II

IV

V

Total

I
IV 0
1

Cachoeira/Bom

13/0319

Jean

15

-

-

15

11/03/2019

José

-

08

14

22

01

02

16

19

Jesus (Quilombola)
VI0

Velame

2

Carlos
VII0

Baraúnas

11/03/2019

Mª das

3

Graças
VIII0

4

Serra do Queimadão

27/05/2019

Nizete

17

-

-

17

06/05/2019

Gisele

02

09

02

13

01/04/2019

Gisele

-

02

16

18

dos

21/04/2019

Mônica

04

06

08

18

dos

11/03/2019

Mônica

12

14

11

37

(Quilombola)
IX 0

5

Agreste
(Quilombola)

IX 0
6

Morro

Redondo

(Quilombola)
X0

7

Lagoinha
Mendes

XII0
8

Palmeira
Mendes

0

Jorge Amado

11/03/2019

Jason Lino

-

26

30

56

1

Manoel T. Leite

25/03/2019

Suely

-

12

28

40

51

79

125

255

9

0
TOTAL DE
ALUNOS
Escolas atendidas: 10
Turmas Eixo IV: 04
formativo: 22

Turmas multi-seriadas ( I, II e III): 05

Turmas Eixo V: 05 Nº de professores I tempo formativo: 09

Turmas multi-seriadas ( IV e V): 04
Nº de professores II tempo

Total professores: 31

Fonte: Prefeitura Municipal de Seabra, Secretaria de Educação e Cultura (SEABRA, 2019).
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Anexo B – Modelo de Carta de Cessão

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

CARTA DE CESSÃO

Eu,

________________________ __,

_____________________________

(estado

civil),

RG

nº

_______________________, CPF nº _______________________declaro
para os devidos fins que cedo os direitos de minha entrevista narrativa
gravada em ____________________ (data) para Marília Regina Souza
Pereira, usá-la integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e
citações, para trabalho de conclusão de mestrado em Educação e
Contemporaneidade,

dissertação

com

o

título

Desafios

Políticos-

Pedagógicos da formação docente no ensino da EJA em escolas rurais, para
efeitos de apresentação em congressos e/ou publicações desde a presente
data. Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a
presente.
________________________________,____________________
(local)

(data)

________________________________________________
(assinatura do entrevistado
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Anexo C – Termo da Coparticipante
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Anexo D – Localização do Município de Seabra-BA

