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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por temática: Narrativas (auto)Biográficas e Formação de Professores: 

tessituras sobre as trajetórias formativas de professoras da Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, seu objeto de pesquisa centrou-se no estudo das trajetórias formativas de professores da 

EJA. A problemática delimitou-se à seguintes questões: Quais as trajetórias formativas 

evidenciadas nas narrativas (auto)biográficas dos professores da Educação de Jovens e Adultos 

de uma escola da Rede Pública Municipal de Guanambi-Bahia? Como elas podem contribuir 

para refletir a formação de professores para a EJA?  Assim, o objetivo consistiu em 

compreender, por meio das narrativas (auto)biográficas, quais as trajetórias formativas dos 

professores da EJA de uma escola da Rede Pública Municipal de Guanambi, e de como estas 

podem contribuir para refletir a formação de professores para a EJA. Os sujeitos que 

contribuíram à construção dessa pesquisa foram 5 professoras, que atuam nesta modalidade de 

um colégio da rede pública municipal de Guanambi - Bahia. O trabalho possui abordagem 

qualitativa, sendo adotada a pesquisa (auto)biográfica, tendo em vista que a mesma constitui 

em um importante meio de investigação e formação. O dispositivo utilizado para a obtenção 

das informações deste estudo foram as entrevistas narrativas, realizadas individualmente com 

as narradoras. O processo de realização das entrevistas orientou-se a partir de temáticas 

geradoras da experiência narrativa (escolarização; entrada e trajetória formativa na profissão e 

na EJA; outros tempos e espaços de formação). As análises das entrevistas narrativas foram 

direcionadas pela análise compreensivo – interpretativa, que se estrutura em três tempos: 

Tempo I – Leitura Cruzada; Tempo II – Leitura Temática e Tempo III – Análise compreensiva 

– interpretativa. Esta pesquisa possibilitou compreender as trajetórias formativas 

experienciadas pelas professoras narradoras, sinalizando contribuições para a formação de 

professores na EJA. A presente pesquisa apresentou o potencial de investigação da pesquisa 

(auto)biográfica e das entrevistas narrativas, no processo de reflexão das trajetórias formativas 

de professoras da EJA, e como estas são significativas na articulação da formação docente. Os 

resultados enfatizam a dimensionalidade das trajetórias formativas docentes não só na 

constituição de suas identidades pessoal, social e profissional, como também dispositivo de 

reflexão e articulação da formação de professores para essa modalidade. Os achados nos 

possibilitam refletir sobre a relação da família na constituição dessas professoras, entendendo 

sua interferência em sua constituição, bem como refletir sobre o lugar que a docência ocupa na 

vida dessas profissionais, especialmente no que se refere a EJA. Por meio da experiência 

narrativa adentramos ao universo da formação de professores no âmbito do município de 

Guanambi, em que foi perceptível a necessidade de repensar a formação oferecida aos docentes 

dessa modalidade, de forma que essa dialogue com as realidades do contexto educacional. Este 

estudo oportunizou a construção de um produto que são os Círculos de Estudos e Diálogos 

sobre a Educação de Jovens e Adultos: direcionamentos para a formação de professores, 

proposta de formação para os profissionais que atuam na EJA, com o intuído de articular 

direcionamentos que contribuam para a formação docente na especificidade dessa modalidade 

educativa.  

 

Palavras – chave: Narrativas (auto)biográficas. Formação de Professores(as). Trajetórias 

Formativas. Educação de Jovens e Adultos.  
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ABSTRAC  

 

 

This research has as its theme: (Self) Biographical Narratives and Teacher Training: tessituras 

on the formative trajectories of teachers of Youth and Adult Education. Thus, its object of 

research focused on the study of the formative trajectories of EJA teachers. The problematic 

was delimited to the following questions: What formative trajectories evidenced in the (auto) 

biographical narratives of the teachers of the Education of Young and Adults of a school of the 

Municipal Public Network of Guanambi-Bahia? How can they contribute to reflecting teacher 

training for the EJA? Thus, the objective was to understand, through the (autobiographical) 

biographical narratives, the formative trajectories of the EJA teachers at a Guanambi Municipal 

Public School school, and how they may contribute to reflect the teacher training for the EJA . 

The subjects that contributed to the construction of this research were 5 teachers, who work in 

this modality of a school in the municipal public network of Guanambi - Bahia. The work has 

a qualitative approach, being adopted the (auto) biographical research, considering that it 

constitutes an important means of investigation and formation. The device used to obtain the 

information of this study was the narrative interviews, carried out individually with the 

narrators. he process of conducting the interviews was guided by themes that generated the 

narrative experience (schooling, entrance and formative trajectory in the profession and in the 

EJA, other times and spaces of formation). The analyzes of the narrative interviews were 

directed by the comprehension - interpretative analysis, which is structured in three periods: 

Time I - Cross - Reading; Time II - Thematic Reading and Time III - Comprehensive - 

interpretative analysis. This research made it possible to understand the formative trajectories 

experienced by the narrating teachers, signaling contributions to the formation of teachers in 

the EJA. The present research presented the research potential of (self) biographical research 

and narrative interviews, in the process of reflection of the formative trajectories of EJA 

teachers, and how these are significant in the articulation of teacher education. The results 

emphasize the dimensionality of the formative trajectories of teachers not only in the 

constitution of their personal, social and professional identities, but also a device for reflection 

and articulation of teacher training for this modality. The findings allow us to reflect on the 

relation of the family in the constitution of these teachers, understanding their interference in 

their constitution, as well as reflect on the place that teaching occupies in the life of these 

professionals, especially with regard to EJA. Through narrative experience, we entered the 

universe of teacher training within the municipality of Guanambi, where it was noticeable the 

need to rethink the training offered to teachers of this modality, so that this dialogue with the 

realities of the educational context. This study made possible the construction of a product that 

is the Circles of Studies and Dialogues on Youth and Adult Education: directions for teacher 

training, training proposal for the professionals that work in the EJA, with the intuition of 

articulating directions that contribute for teacher training in the specificity of this educational 

modality. 

 

Key - words: Biographical (self) narratives. Teacher Training. Formative Trajectories. Youth 

and Adult Education.  
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PRIMEIRAS REFLEXÕES 

 

Ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós nos 

fazemos (FREIRE, 2001, p. 40).  
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TESSITURAS DE MIM: DAS MINHAS ITINERÂNCIAS FORMATIVAS 

 

Falar de si é sempre algo complexo. Isso porque envolvido a esse ato estão as nossas 

questões existenciais e históricas que nos constituíram pessoa e que hoje são representações do 

nosso “eu”.  

Ao rememorar as nossas histórias de vida imergimos em um momento de reflexão e 

reconstrução da nossa própria história e existência. Adentramos a um processo complexo de 

reelaboração do ser, de quem nos tornamos, bem como de resgate de desejos ainda latentes em 

nós. 

O ato de falar de si é um dos momentos que nos enxergamos como protagonistas de 

nossa vida. Vidas estas marcadas pelas labutas, pelas alegrias, prazeres, partilhas, medos e 

desafios; caminhos que percorremos e que colaboram à formação das nossas identidades 

individuais e coletivas.  

Somente nós conhecemos os trajetos que foram trilhados para alcançar ser o que somos 

hoje, por isso que apenas nós sabemos o que, de fato, exerce em nós sentido1, pois como já 

dizia, sabiamente, o poeta Caetano Veloso (2004, faixa 10) “[...] cada um sabe as dores e as 

delícias de ser o que é”.  

É na condição de protagonista de minha história que busco, nesse momento, revisitar 

minha trajetória de vida e de formação, narrando experiências2 que exerceram em mim sentido 

e que instigaram-me a esta pesquisa.   

Falar de nossa história de vida sem olhar e valorizar as nossas origens é um ato 

desrespeitoso. Assim sendo, venho aqui narrar as minhas raízes, visto que são elas que me 

sustentam como pessoa e profissional.  

Sou nordestina, nascida no sertão, no município de Guanambi3 no estado da Bahia. Neta 

de agricultores e vaqueiro, pessoas da “roça”, marcadas por suas constantes labutas, as quais 

                                                 
1 Para definição de sentido nos respaldamos nas concepções de Lev Semenovich Vigotsky (2000), que enxerga 

como algo construído singularmente por cada sujeito por meio de suas experiências e de suas interações sociais, 

contribuindo para a construção do nosso “eu”. Vigostsky (2000, p. 465) percebe que o sentido “[...] é sempre uma 

formação dinâmica, fluída e complexa [...]”, ou seja, não é possível atribuir um único sentido a algo ou a alguma 

palavra, não há uma definição exata, pois cada pessoa interpreta, percebe a si, ao meio e as palavras de maneira 

particular.   
2 Nos atemos à perspectiva de Jorge Larossa Bondía (2002) para a concepção de experiência; segundo o autor a 

experiência é originária daquilo que nos acontece, que nos toca e que provoca em nós a atribuição, construção de 

sentidos e ,consequentemente, significações.  
3 O município de Guanambi está localizado a 796 Km de Salvador. Faz parte do Território de Identidade Sertão 

Produtivo (BAHIA, 2016) possui clima tipicamente seco, sendo seu bioma a caatinga. Segundo dados do IBGE 

(2016), população do município é de aproximadamente 86.320 habitantes.   
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estão relacionadas não apenas à luta pela sobrevivência e pela terra, mas, principalmente, à luta 

por direitos fundamentais, no qual aqui destaco o direito à escola. 

À meus avós, assim como aos outros sujeitos, foram negados o direito de acesso à 

escolarização, isso porque, a escola era destinada a uma pequena parcela da população, aos 

ditos “favorecidos” economicamente. Aos demais restavam-lhes apenas o trabalho como meio 

de sobrevivência.  

Essa experiência familiar despertou em mim o desejo de estudar a Educação de Jovens 

e Adultos. Compreendo que os sujeitos da EJA, semelhantes à minha família, partilham 

trajetórias marcadas pela negação de direitos elementares à população, sendo esta em sua 

maioria: pobre, trabalhadora, do campo, negra e moradora de regiões periféricas (ARROYO, 

2014).   

Meus pais tiveram acesso à escolarização até a 4ª série do Ensino Fundamental, em 

classes multisseriadas. A escola onde estudavam localizava-se na comunidade de Vesperina, 

zona rural do município de Riacho de Santana4 - Bahia. Nesta comunidade, a oferta do ensino 

se dava até a 4ª série e para prosseguirem nos estudos, tinham que se deslocar para a zona 

urbana ou, então, para outras cidades, o que não era possível a todos; isso os impossibilitou de 

continuarem sua trajetória escolar.     

A meus pais foi negado o direito à educação, pela desigualdade de oportunidades. A 

Educação é um ser direito de todos(as), em seus diferentes níveis e formas de ofertas, para isso 

deve pautar-se na qualidade e no estabelecimento de condições para a continuidade da trajetória 

escolar do educando; quando o estado não assegura este direito, temos a usurpação de um direito 

humano.    

A negligência do poder público na oferta do ensino as pessoas da “roça” é uma das 

barreiras que impediram aos meus pais, avós e a outros sujeitos a terem acesso e/ou concluírem 

os ciclos da educação básica. É perceptível que escolarização para os povos do campo sempre 

foi relegada a um segundo plano e, em determinados aspectos, ainda é tratada de maneira 

marginalizada, fato que também ocorre na Educação de Jovens e Adultos.   

As narrativas de minha mãe, sobre sua trajetória escolar, ao me aconselhar da 

importância da escola para “ser alguém”, sempre me sensibilizam. É interessante observar que 

minha mãe se reporta à escola como um espaço para “ser alguém”; isso causou em mim 

inquietação, como se os seus saberes, as suas experiências não fossem importantes e aqueles 

não escolarizados não eram ou não são alguém. Conforme Rios (2011, p. 138): 

                                                 
4 O Município de Riacho de Santana está localizado a 503 Km da capital e faz parte do Território de Identidade 

Velho Chico (BAHIA, 2016).  Tem sua população estimada em 36. 246 habitantes (IBGE, 2016).  
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A roça é apresentado como um não lugar identitário, ser alguém possuir a 

identidade de ALGUÉM, significa sair da roça, deixar a roça e estudar para 

não correr o risco de ser um “ZÉ NINGUÉM”. O efeito do sentido produzido 

pelo indefinido “NINGUÉM” produz uma ideia de marginalidade social, de 

exclusão, do “não-ser”. O futuro é apresentado pela escola fora da “lida” da 

roça, fora dos saberes, dizeres e fazeres da roça. Desse modo, a identidade de 

trabalhador e trabalhadora da roça é negada, apresentando-lhe a promessa, via 

escolarização, de uma outra identidade: SER ALGUÉM.  

  

A imagem que minha mãe tem da escola, como um espaço de tornar-se alguém, é a 

reprodução de algo estabelecido no imaginário social, assim como a ideia de que quem é do 

campo, principalmente no nordeste brasileiro, é um "Jeca Tatu5" que ocupa um espaço 

marginal, de um povo ignorante, cujos saberes não são relevantes socialmente. As falas de 

minha mãe são provenientes de estereótipos, concepções preconceituosas, que são atribuídas 

aos homens e mulheres da “roça”; a ideia de que são incapazes e de que são inferiores. De 

acordo Rios (2011, p. 14), para alguns, ser da roça significa: 

 

[...]ser inferior, ignorante, ser de outro grupo, possuir outra linguagem e, 

acima de tudo, ser diferente, sendo esta semiótica da diferença construída 

negativamente, por meio da exclusão e da marginalização, fruto do processo 

histórico construído também pela própria instituição escolar.    
 

A visão estereotipada com que são tratados os sujeitos provenientes do meio rural é 

decorrente do processo histórico; marcado pela marginalização e a negação de direitos 

humanos. Esse processo de exclusão, também, é vivenciado nos espaços escolares quando, a 

exemplo, há a negligência ou o silenciamento das realidades e trajetórias vivenciadas pelos 

diferentes atores sociais nos currículos escolares.  

Não podemos nos negligenciar do papel social exercido pela escola. Ao longo da 

história ela tem atuado com importante meio de formação dos sujeitos, de desenvolvimento da 

sua criticidade e da cidadania. A escola tem se constituído em território de fortalecimento de 

sujeitos e coletivos, de luta pelo garantia, cumprimento dos direitos e na busca por sociedade 

menos desigual.    

                                                 
5 Personagem criado por Monteiro Lobato na obra Urupês (1918). O personagem, Jeca Tatu, é retratado como 

caipira, ignorante, sem educação. A imagem propagada nessa obra apresenta uma concepção preconceituosa e 

negativa em relação às pessoas residentes no campo. Existe a percepção de que este conto é uma denúncia as 

condições de vida, ao descaso do estado aos povos do campo e a situação vivenciada pelo povo brasileiro (SOUZA, 

2012). 
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A escolarização tem favorecido o processo de demarcação socioeconômica e se constitui 

um instrumento de poder e de exclusão. Numa sociedade capitalista, a aquisição da leitura e da 

escrita representa, portanto, uma possibilidade de ascensão social, um meio de aquisição de 

poder (RIOS, 2011).  

As narrativas de minha avó revelavam o quanto ela se sentia constrangida por não saber 

assinar o próprio nome nos documentos. Para ela, o dedo manchado de tinta para retirada da 

digital é algo vergonhoso e constrangedor. Esse foi um dos motivos que sensibilizou a mim e 

minha irmã a ensiná-la a escrever, quando éramos adolescentes.  

 Segurar e sentir as mãos de minha avó tocando o lápis e o papel me causava sentimentos 

contraditórios, alguma tristeza por ela não ter essa oportunidade anteriormente, e por outro lado 

a sensação de orgulho por vê-la nutrir um desejo tão forte de aprender a ler e escrever. Esta 

experiência, exerceu em mim certo sentido, principalmente em minha escolha profissional; 

atualmente sou professora alfabetizadora da Secretaria de Educação Municipal da cidade de 

Guanambi, BA.  

Decidi prestar vestibular e, no ano de 2009, fui aprovada para o curso de Licenciatura 

em Pedagogia, pela Universidade do Estado da Bahia - Campus XII, Guanambi. Esse foi um 

dos momentos fundantes de minha vida.  

Os diálogos estabelecidos na academia e no universo escolar me levaram a refletir sobre 

o papel que a educação exerce na sociedade, tornando-se uma ferramenta de poder, seja no que 

se refere à opressão ou libertação. Refiro-me à opressão quando a mesma é pensada como meio 

de perpetuação de interesses hegemônicos que levam à segregação e a desigualdade. Quanto à 

libertação, faço na perspectiva de que por ela os sujeitos tenham a possibilidade do 

desenvolvimento de sua reflexão, enxerguem-se como interventores da sociedade, na luta por 

seus direitos, pela equidade e na busca da transformação social (FREIRE, 2014).  

Durante os estudos realizados junto ao componente curricular Educação de Jovens e 

Adultos6, observei que as trajetórias vivenciadas pelos sujeitos da EJA eram similares àquelas 

experienciadas por meus avós e meus pais, o que me fez estabelecer com esse componente uma 

relação de pertencimento. 

O curso me possibilitou um contato maior com a docência e a convicção de que ali era 

realmente o meu lugar. Os diálogos ali construídos me instigaram a me ver não só enquanto 

profissional, mas enquanto pessoa, ser social, sensibilizada com as diferenças existentes e do 

papel que devemos exercer para a construção de uma sociedade mais justa e humana.  

                                                 
6Componente curricular ministrado no semestre 2010.1, pela Prof.ª Dr.ª Sônia Maria de Oliveira Reis, com carga 

horária total de 60 horas.  
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No ano de 2013, conclui a graduação e me vi impactada com a minha incompletude, 

sobre a necessidade de procurar por mais conhecimento, visto que as reflexões, os diálogos, os 

estudos e as vivências oportunizadas pela trajetória acadêmica despertaram em mim um desejo 

por aprender, por compreender os processos educativos, as interações estabelecidas com o meio 

social e de que forma estas interações repercutiam em nossa construção enquanto pessoa, 

profissional e ser social.  

 Nesse ínterim, me inscrevi e fui aprovada para a Seleção do Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA, para a Linha de Pesquisa: formação 

de professores e políticas públicas.  Assim, como na graduação o mestrado me fez compreender 

o que Freire (1996) já nos dizia que somos “seres inacabados” e, como tais, estamos em 

constante implicação, reflexão e transformação das nossas concepções e práticas; processo esse 

definido por Freire (1996) como práxis. 

O mestrado me fez perceber que esse processo implicação está associado à experiência 

de tornar-se pesquisadora. Desta forma, é que entendendo-me pessoa implicada com a educação 

é que desenvolvo esta pesquisa.  

 

 

ESCRITAS INTRODUTÓRIAS: CONHECENDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

Esse movimento de implicação, suscitados por minha experiência de vida, me incitaram 

a este estudo, que tem sua centralidade na Educação de Jovens e Adultos; sujeitos, em sua 

maioria, marcados pela retirada do direito à escolarização e que, hoje, retornam à escola com a 

perspectiva de acesso a uma educação básica de qualidade, a qual oportunize não apenas seu 

acesso ao mundo da leitura e da escrita, mas o desenvolvimento da sua criticidade, cidadania e 

melhoria das suas condições de vida.     

São variadas as questões que envolvem o universo da EJA, desta forma para este 

trabalho nos delimitamos ao estudo da formação de professores, pois entendemos que ela se 

constitui em um dos importantes caminhos para a oferta de uma educação de qualidade. 

Dialogar acerca da formação de professores para esta modalidade educativa significa perpassar 

ao campo do reconhecimento das especificidades que a compõem.  

Soares (2008) adverte que é preciso conhecer e atender as especificidades que estão 

presentes na EJA, as quais vão desde a sua trajetória sócio-histórica, às diversidades de seu 

público: jovens, adultos e idosos. Estas especificidades devem ser consideradas um dos 
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importantes caminhos para se pensar a identidade dos seus profissionais, o que, também, está 

associado à construção de uma formação para esta modalidade.  

Ao analisarmos a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos visualizamos que 

a mesma foi marcada, em sua maioria, por ações compensatórias, programas e projetos criados 

com o intuito de extinguir o chamado analfabetismo, o que contribuiu para que a formação de 

professores não se constituísse em uma política, o que comprometeu o fortalecimento dessa 

modalidade (MACHADO, 2011).  

É preciso que reconheçamos que para se articular uma política de formação de 

professores para a EJA, é fundamental que enxerguemos os alunos, o ambiente escolar, os 

professores e as experiências de vida dos diferentes sujeitos, como um dos potencializadores da 

formação. Machado (2011) alerta que uma das principais dificuldades enfrentadas na EJA é, 

justamente, o descompasso entre a formação destinada aos professores e as realidades 

experienciadas por seus alunos.   

De acordo Arroyo (2017, p. 13) “[...] Há vida nas escolas. Seus profissionais são sujeitos 

de autorias de reinvenção da docência [...]” assim, a formação de professores na EJA, não pode 

ter caráter impositivo, esta deve ser ação dialogada, estruturada, considerando as realidades a 

que se encontram inseridos alunos e professores, que reconheçam a dimensionalidade da 

experiência, dos diferentes saberes e das práticas vivenciadas no cotidiano como meios 

basilares para a formação. Quanto a tal aspecto Soares (2008, p. 67) ainda acrescenta: “[...] a 

própria vida e as relações que ela proporciona são processos permanentes de formação”.   

Estudar a EJA, no âmbito da cidade de Guanambi, se faz por necessário, pois temos 

poucas pesquisas sobre a temática EJA e Formação de Professores no munícipio. Em 

Guanambi, conforme pesquisa realizada, especificamente em bancos de dissertações, teses e 

artigos científicos, sobre dessa modalidade educativa, os estudos têm se centrado: na EJA e 

educação popular, em que aponta o distanciamento da cultura popular e da cultura escolar, 

além de indicar a necessidade de um currículo que respeite e considere as especificidades, os 

saberes dos educandos da EJA;  o fenômeno da evasão escolar no PROEJA7, a qual destaca 

a necessidade de repensar os tempos e espaços desse ensino, de forma que as práticas educativas 

dos docentes considerem a realidade destes alunos – trabalhadores; as TICs na formação 

continuada de professores, este estudo relata a conscientização sobre as contribuições das 

                                                 
7 O Proeja é o Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, criado por meio do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Segundo a 

normativa o principal intuito deste programa é a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da 

formação inicial e continuada de trabalhadores (BRASIL, 2006).  
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tecnologias nos processos formativos dos docentes da EJA; egressos da Educação Popular na 

escola pública, pesquisa esta que problematizou  a necessidade de  uma formação docente que 

preconize o reconhecimento do perfil dos estudantes da EJA, de maneira a construir uma prática 

educativa emancipatória nesta modalidade.   

O município de Guanambi conta com o quantitativo de 29 escolas8, sendo que destas 7 

atendem à EJA, funcionando 6 em turno noturno e 1 no vespertino. Das escolas que atendem a 

EJA 5 estão localizadas na zona urbana e 2 funcionam em comunidades próximas, denominadas 

distritos.    

Estas implicações nos motivaram a esta pesquisa que possui por objeto de estudo as 

trajetórias formativas de professores. As questões norteadoras que promovem este trabalho 

centram-se em compreender: Quais as trajetórias formativas evidenciadas nas narrativas 

(auto)biográficas dos professores da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da Rede 

Pública Municipal de Guanambi-Bahia? Como elas podem contribuir para refletir a formação 

de professores para a EJA?  

Em conformidade com as questões que orientam este estudo é que nosso objetivo geral 

delimita-se em: compreender, por meio das narrativas (auto)biográficas, quais as trajetórias 

formativas dos professores da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da Rede Pública 

Municipal de Guanambi, e de como estas podem contribuir para refletir sobre a formação de 

professores para a EJA. 

Diante desse objetivo geral é que estabelecemos os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Discutir as principais concepções que permeiam as temáticas: formação e formação de 

professores, buscando apresentar reflexões acerca da formação no âmbito da Educação 

de Jovens e Adultos – EJA; 

b) Realizar estudo teórico sobre a temática narrativas (auto)biográficas, destacando-as 

como um significativo dispositivo de pesquisa e de formação; 

c) Contextualizar a Educação de Jovens e Adultos - EJA, especificamente no âmbito do 

município de Guanambi – Bahia e da Unidade Escolar pesquisada;  

d)  Analisar as narrativas (auto)biográficas dos professores que atuam na Educação de 

Jovens e Adultos em uma escola da Rede Pública Municipal de Guanambi – Bahia, 

compreendendo suas possíveis contribuições para refletir uma formação de professores 

para a especificidade da EJA.  

                                                 
8 Nesse quantitativo não estão inseridas as creches.  
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e) Apresentar a proposta de intervenção: “Círculos de Estudos e Diálogos sobre a 

Educação de Jovens e Adultos: direcionamentos para a formação de professores”, com 

o intuito de ampliar as discussões sobre a EJA, na especificidade da formação de 

professores, no âmbito do município de Guanambi.   

 

De abordagem qualitativa, centrando-se na pesquisa e (auto) biográfica9 esse trabalho foi 

realizado tendo por dispositivo de obtenção das informações a entrevista narrativa, as quais 

foram realizadas, individualmente, com cinco professoras10 que atuam na EJA, adotando por 

lócus uma escola da rede pública municipal de Guanambi- Bahia.  

Na concepção de Jovchetlovitch e Bauer (2002), a entrevista narrativa é em uma técnica de 

entrevista semiestruturada, que nos concede um contato em profundidade com as experiências 

de vida dos informantes/narradores. De acordo com os autores, no processo de realização das 

EN11 a influência do entrevistador deve ser mínima, uma vez que entende que o processo 

narrativo é algo voluntário, pertencente ao sujeito, e que não pode delimitar-se a um conjunto 

de perguntas e respostas.  

Todavia, o entrevistador precisa ter elaborado elementos norteadores que promovam a EN, 

Jovchetlovitch e Bauer (2002, p. 97) definem como “questões exmanentes, as quais  refletem 

os “interesses do pesquisador”. Para este estudo nos atemos a algumas temáticas geradoras da 

narrativa, são elas: escolarização; entrada e trajetória formativa na profissão e na EJA; outros 

tempos e espaços de formação12.   

A análise das entrevistas narrativas se estruturou na perspectiva da análise compreensiva – 

interpretativa defendida por Souza (2014). Segundo o autor é necessária uma trilogia para a 

interpretação das narrativas e produção das informações, a qual envolve os seguintes tempos: 

Tempo I – Leitura Cruzada; Tempo II – Leitura Temática e Tempo III – Análise 

                                                 
9 O capítulo 2, Um Olhar sobre a Caminhada: trajetórias da pesquisa, destina-se à discussão sobre a metodologia 

e a perspectiva de análise adotada para a construção desta pesquisa, portanto tais temáticas serão abordadas com 

profundidade  nesse capítulo.    
10 Justificamos a escolha de cinco participantes, devido a dimensionalidade que envolve o processo de análise e 

interpretação de cada narrativa (auto)biográfica, o qual é permeado por singularidades  e regularidades de discursos 

que precisam ser considerados no desenvolvimento do trabalho.    
11 Abreviatura utilizada por Jovchetlovitch; Bauer (2002) para o termo Entrevista Narrativa e que serão utilizadas 

no decorrer deste texto.  
12 Essas temáticas geradoras foram oportunizados por uma proposta de trabalho científico, em que as narrativas 

dos sujeitos deveriam ser norteadas por tais temáticas que compreendemos perpassar ao processo formativo de 

todo o professor. Tal trabalho foi proposto e realizado na disciplina Educação, (auto)biografias e Ruralidades, 

ministrada pelos docentes Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza e Prof.ª Dr.ª Jane Adriana Vasconcelos, semestre 

2014.2, no Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu em Educação – PPGEduc,  da Universidade do Estado da 

Bahia – Uneb.   
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compreensiva – interpretativa. Realçamos que no capítulo metodológico detalhamos todos 

os caminhos percorridos para produção desta pesquisa.  

 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 Esta dissertação possui a seguinte organização: introdução, três capítulos teóricos, 

considerações finais e apêndices, espaço que apresentamos o produto desta pesquisa. Na 

introdução intitulada Primeiras Reflexões, apresentamos as implicações pessoais e profissionais 

que nos motivaram a esta pesquisa, bem como seu objeto de investigação, problemática, 

objetivos gerais e específicos.   

O primeiro capítulo, denominamos: Formação e Formação de Professores: tecendo 

saberes. No primeiro momento, buscamos refletir a dimensionalidade da formação, em seguida 

discutimos sobre a importância de uma formação de professores para a EJA dialogando com as 

especificidades que compõem esta modalidade.  

O segundo capítulo, Um Olhar sobre a Caminhada: trajetórias da pesquisa, 

esquematizamos os itinerários para a organização desse trabalho; justificamos a escolha de cada 

dispositivo, apresentamos os participantes e como ocorreu a análise das narrativas e a  produção 

das informações.  

O terceiro capítulo, As Trajetórias Formativas das Professoras Narradoras: 

contribuições para a formação de professores na EJA, estabelece o diálogo sobre as análises 

possibilitadas pelas entrevistas narrativas, de forma a compreender quais as trajetórias 

formativas evidenciadas pelas professoras narradoras, sinalizando suas possíveis contribuições 

para a formação de professores da EJA. 

As Considerações Finais, é espaço onde expomos as conclusões elaboradas mediante a 

construção desta pesquisa. Dialogamos sobre as implicações que nos envolveram nesse 

processo, e o reconhecimento do inacabamento de tornar-se pesquisador, visto que o 

envolvimento com este objeto de estudo, nos mobilizaram a uma constante busca pela 

construção do conhecimento. 

O produto desta pesquisa são os Círculos de Estudos e Diálogos sobre a Educação de 

Jovens e Adultos: direcionamentos para a formação de professores, apresentado no apêndice 

A desta dissertação, o qual consiste numa proposta de formação para os profissionais que atuam 

na EJA, com o intuito de articular direcionamentos que contribuam para a formação docente 

nesta modalidade.  
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1 FORMAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: TECENDO SABERES 

 

[...] todos os espaços e tempos da vida são espaços e tempos de formação e de 

transformação humana (BRAGANÇA, 2011, p. 158) 
  

 A temática deste capítulo destina-se ao estudo da formação e da formação de professores 

na especificidade da EJA. A priori, estabelecemos reflexões sobre a formação, de maneira a 

compreender a sua dimensionalidade no processo de construção do sujeito enquanto ser 

individual e coletivo, percebendo-a como algo decorrente das interações estabelecidas entre o 

sujeito e o ambiente (ecoformação), o sujeito e os outros sujeitos (heteroformação) e o sujeito 

consigo mesmo (autoformação). 

 No segundo momento, dialogamos sobre a formação de professores, sob o olhar que 

enxerga o professor como protagonista da sua formação, isto é, investigador de si e da sua 

prática. Evidenciamos, também, a importância de uma formação de professores para a EJA que 

considere as características que perpassam a esse universo, de maneira a refletir a formação 

como lugar de constituição e fortalecimento da identidade profissional e de seus coletivos.  

 

1.1 OLHARES SOBRE A FORMAÇÃO: ROMPENDO CONCEITOS  

 

 Nós, seres humanos, estamos a todo momento a reconfigurar conceitos, reelaborar 

comportamentos, atitudes e práticas as quais nos transformam e nos constituem pessoa. A esse 

ato de “construção de si próprio” (MOITA, 2007, p. 114), compreendemos como um processo 

formativo, em que atrelado a tal estão a constante interrogação, o questionamento, a reflexão 

sobre as nossas experiências de vida (BARBIER, 1985).    

Ao nos referirmos à experiência, o fazemos sob a perspectiva de Bondía (2012, p. 21) 

que a define como aquilo que “nos passa, que nos acontece, o que nos toca”. Podemos 

compreendê-la como aquilo que nos marcou, que exerceu em nós sentido e significado13, por 

isso é fundamental, tratarmos a formação como originária da experiência, pois o ato formativo 

decorre de elementos, situações, espaços e sujeitos com os quais interagimos no percurso da 

nossa existência.  

                                                 
13 Lev Semenovich Vigotsky (2000) entende que o significado é construído socialmente pelas ralações, sejam elas 

históricas, culturais, estabelecidas pelos diferentes sujeitos no(s) contexto(s) inserido(s). Diferentemente do 

sentido que se constrói na particularidade do sujeito, o significado é elaborado na coletivamente, entretanto ambos 

se relacionam para a construção do sujeito e da sociedade.     
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A formação advém assim de um processo de pertencimento, de envolvimento, não é 

possível haver formação se algo não nos sensibilizar, não estabelecer o toque, o qual 

interpretamos por experiência.  Bondía (2012, p. 24) descreve:    

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, para olhar, para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 

mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 

juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.  

 

 

 Isso nos leva a perceber que a urgência das coisas e das informações vivenciadas na 

contemporaneidade tem nos impossibilitado vivermos a experiência, o que repercute em nossa 

trajetória formativa.  A experiência decorre do compartilhamento, da escuta, das interações a 

que estamos envolvidos, do ato de expressar as nossas vozes e também os nossos silêncios; se 

dá na temporalidade das nossas vivências. Ela é fundamental à nossa formação, uma vez que o 

ato formativo se origina do processo reflexivo das experiências a que nós percorremos. Josso 

(2010b) adverte que a formação surge da experiência, caso contrário, não é formação.   

A formação possui sua dimensionalidade e, portanto, não pode ser restrita aos moldes 

curriculares, uma vez que transcende essa lógica; ela precisa ser tratada em sua complexidade, 

de forma a considerar as experiências elaboradas na cotidianidade dos sujeitos.   

 

A palavra formação comporta uma grande variedade de significados. Não é 

fácil definir, quando falamos de formação, de que estamos falando 

exatamente. A formação não se limita nem a um diploma, nem a um programa, 

nem a uma lei. Reconhecida como necessária para o exercício de uma 

profissão, ela também faz parte da nossa vida pessoal. (DOMINICÉ, 2012, 

p. 19, grifo nosso).  

 

Josso (2010b, p. 66), também, faz uma importante crítica acerca da concepção de 

formação que se limita aos modelos escolares, leva a compreender a necessidade de romper 

com a ideia corrente de que “[...]a formação se efetua em locais de índole educativa, e que só é 

“efetiva” à medida que sancionada por uma certificação”.   

É importante aqui sublinhar que não estamos descartando os programas e projetos de 

formação, até porque os mesmos têm sua colaboração no desenvolvimento de nossa reflexão, 
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por meio dos conhecimentos adquiridos e dos diálogos estabelecidos. Enfatizamos que a nossa 

formação não se delimita, unicamente, a tal lógica. Interpretar a formação apenas sob a 

perspectiva de cursos e programas de aprimoramento é fazê-la perder seu significado e sua 

dimensão no processo de constituição histórica, cultural, educativa que se insere na experiência 

de todo o sujeito. A formação é ato inerente a nossa vida, como descreve Bragança (2011, p. 

158):  

 

[...] a formação é um processo interior; ela liga-se à experiência pessoal do 

sujeito que se permite transformar pelo conhecimento. Assim, podemos 

afirmar que, potencialmente, todos os espaços e tempos da vida são espaços 

e tempos de formação e de transformação humana (grifo nosso).   

 

Portanto, a nossa formação é algo particular; as experiências vivenciadas são únicas a 

cada sujeito. São essas experiências particulares atreladas às interações estabelecidas com os 

demais sujeitos e com o meio inserido que são responsáveis pela construção da nossa identidade 

pessoal e, também, coletiva. Moita (2007, p. 115) compartilha:  

 

O processo formativo pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai 

construindo a identidade de uma pessoa. Processo em que cada pessoa 

permanecendo ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo de sua 

história, se forma, se transforma em interação.  

  

Em uma aula ministrada ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação de 

Jovens e Adultos, em outubro de 2016, aos alunos do componente curricular Seminários 

Temáticos, o professor Dr. Elizeu Clementino de Souza destacou o valor dos saberes, das 

experiências e das práticas para a nossa formação.    

   

Um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da 

aprendizagem pessoal e profissional envolvendo saberes, experiências e 

práticas. A formação integra a construção da identidade social, da identidade 

pessoal e profissional que interrelacionam e demarcam a autoconsciência, o 

sentimento de pertença. (SOUZA, 2016).  

   

 

A formação decorre assim, de um processo permanente, que envolve saberes, 

experiências e práticas, que não acontecem desconectadas uma das outras, mas por um processo 

interativo e colaborativo. Sendo viabilizado não só pela dialogicidade dessa tríade (saberes – 
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experiências – práticas), mas, também, pelo ato reflexivo, construtor da nossa identidade 

pessoal e coletiva, as quais são dinâmicas e inter-relacionam-se na formação do sujeito.  

Moita (2007) frisa que a identidade é construída a partir das interações estabelecidas nos 

diferentes meios sejam eles pessoais, profissionais ou sociais, pois como ela mesma apresenta 

“a identidade pessoal constitui também apropriação subjetiva da identidade social” 

(LIPIANSKI,1990 apud MOITA, 2007, p.15).  

É no ato formativo que nos refletimos enquanto pessoa, ser social, cultural, político. 

Formar-se implica uma constante reflexão das nossas subjetividades e coletividades, significa 

adentrar a dialética da nossa condição individual e social, em que cada sujeito por meio de suas 

interações constrói o seu próprio percurso de formação (JOSSO, 2010a).    

Para falarmos de formação é necessário reconhecê-la em seus diferentes movimentos, 

que ocorrem numa relação de interdependência. Pineau (2010) reflete sobre a existência de uma 

tríade que desencadeia a formação do sujeito, a qual é definida por: heteroformação, 

ecoformação e autoformação.    

 

Entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente (ecoformação) 

parece existir ligadas a estas a última e dependentes delas, mas à sua maneira, 

uma terceira força de formação, a do eu (autoformação). Uma terceira força 

que torna o decurso da vida mais complexo e que cria um campo dialético de 

tensões, pelo menos tridimensional, rebelde a toda a simplificação 

unidimensional [...] (PINEAU, 2010, p. 99, grifo do autor).   

 

Para nos constituirmos pessoa, é preciso que estejamos em interação com o meio 

ambiente, sendo que este meio é composto de outros sujeitos com variadas percepções e 

identidades, que, consequentemente, exercem força sobre a construção do nosso eu e 

influenciam em nosso processo de formação. Bragança (2011, p. 158) destaca:  

 

Pensar a formação traz o humano para o centro de nossa reflexão. Enquanto 

sujeitos históricos, construímo-nos a partir das relações que estabelecemos 

conosco mesmos, com o meio e os outros homens e mulheres, e é assim nessa 

rede de interdependência, que o conhecimento é produzido e partilhado.  

 

 

Desta maneira, pensar a formação significa entender o movimento que acontece a partir 

dessas três estruturas de formação: a dimensionalidade do meio ambiente (ecoformação), dos 

outros (heteroformação) e do eu (autoformação) que decorrem de um processo dialético. 

Quanto a esse movimento formativo, observemos processos descritos a seguir: 
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Figura 1 – Pluralidade dos níveis de realidade da formação.  

Fonte: Galvani (2002, p. 123) 

 

 

 

 É possível compreender, que a hetero e a ecoformação são provenientes do meio 

ambiente a que nos encontramos imersos, sendo que estas formações (eco e a hetero) são 

propiciadas pelas interações, definidas por simbólicas, práticas e epistêmicas, que 

experienciamos em nossa cotidianidade, e que se tornam, também, componentes da nossa 

(auto)formação (GALVANI, 2002).  

 A (auto)formação, além de constituir-se das interações entre a eco e a heteroformação, 

ela é proveniente de um (auto)movimento, de (auto)interações estabelecidos pelo próprio 

sujeito. É um processo em que o sujeito toma consciência de si, coloca-se em evidência, em 

reflexão, de maneira a originar a sua transformação, que, consequentemente, o levará a um ato 

formativo (GALVANI, 2002).  

Galvani (2002) impulsiona a perceber que formação é movimento, interação, é dialética, 

em que o sujeito toma consciência de si, dos outros e do seu próprio meio, proporcionada por 

um processo reflexivo, que o encaminha às transformações atitudinais, comportamentais, 

práticas, conceituais.  

A formação é originada da reflexão sobre o próprio eu, e/ou dos outros sujeitos e dos 

meios a que estamos envolvidos, que, consequentemente, constitui a nossa identidade pessoal 

e coletiva. Falar em formação significa caminhar não só ao campo da experiência, mas também, 

da reflexão. A reflexão é uma das bases promotoras da formação, visto que por ela somos 

inseridos em um processo de problematização e conflito, que nos impulsionam a possibilidade 

construção crítica, de mudança, de aperfeiçoamento, ou de transformação da nossa condição e 

de consolidação da nossa identidade.  
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Dominicé (2012) afirma que o conhecimento da formação é indissociável da reflexão, 

que é elaborada pelos sujeitos no conjunto de suas ações no contexto a que estão envolvidos. 

Sendo que este processo se dá por meio do questionamento, da problematização, que, 

possivelmente, levará o sujeito à reconfiguração, transformação de suas concepções e práticas. 

Paulo Freire advertia sobre a necessidade de uma educação que levasse a sociedade à 

sua conscientização, sendo esta entendida não apenas como o desvelamento da realidade, mas 

sim, na sua reflexão e transformação, bem como da formação de sujeitos autônomos, isto é,  

capazes de agir por si, de ter uma postura ativa ante si e a sociedade (FREIRE, 2011). 

Entretanto, para ter uma postura autônoma e consciente é preciso viver o movimento da reflexão 

como descreve Freire (1967, p. 57) 

 

 [...] uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo 

ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas 

responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de 

transição. Uma educação, que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio 

poder de refletir [...] (grifo nosso).  

 

A reflexão tem poder no processo de construção do nosso eu (autoformação), sobre os 

tempos e contextos a que estamos imersos (ecoformação), sobre as nossas atitudes e 

comportamentos ante aos outros sujeitos e a nós mesmos (hetero e autoformação).   

A reflexão pode, então, ser compreendida como o ato do sujeito colocar a si, o meio e 

os outros sujeitos em evidência. Esta reflexão é estabelecida pelo processo de problematização, 

questionamento de si e dos contextos em suas diferentes dimensões: sociais, econômicas, 

políticas, históricas, educacionais e culturais a que o sujeito está inserido. O ato reflexivo 

oportunizará a tomada de consciência do sujeito e/ou do grupo pertencente, o que acreditamos 

repercutir em sua transformação, que, consequentemente, exercerá influência no ato formativo. 

Pela reflexão somos estimulados a ressignificar conceitos, comportamentos, valores e 

conhecimentos que são determinantes à construção de nossas práticas.   

Assim como a formação, a reflexão se configura em uma atividade contínua, pois 

estamos em constante questionamento e reformulando conceitos e ações.  Júnior (2010, p. 581), 

parafraseando Perez Gomez (1999), entende a reflexão como:  

 

[...] a capacidade de se voltar sobre si mesmo, sobre as construções sociais, 

sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção, supõe a 

inevitabilidade de utilizar o conhecimento à medida que vai sendo produzido, 
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para enriquecer e modificar a realidade e suas representações, as próprias 

intenções e o próprio processo de conhecer. (grifo nosso) 

 

Desta forma, compreendemos a importância da reflexão, como meio que gera no sujeito 

a “capacidade de voltar-se para si mesmo”; enxergar-se como sujeito capaz de perceber as 

interações existentes em seu contexto, colocando essas interações e a si próprio em evidência. 

É o desenvolvimento da capacidade reflexiva sobre si e sobre os espaços inseridos que nos leva 

a formação.  

É nesse processo de nos colocarmos em atitude reflexiva, que passamos a nos perceber, 

também, enquanto sujeitos responsáveis por nossa formação. É no ato de apropriação daquilo 

que somos, de consciência e de transformação dos nossos conceitos e ações, que estamos a 

experienciar a formação e, consequentemente, a ressignificação e fortalecimento de nossa 

identidade individual e coletiva.  

Bragança (2011, p. 162) reflete que a formação é o que alimenta a dinâmica da nossa 

transformação identitária, numa perspectiva de ressignificação de si e do outro; também adverte 

que:  

 

[...] a formação e o processo identitário se encontram e se constituem campo 

de interseção na transformação do sujeito, sendo a primeira processo de 

conhecimento vital em movimento e o segundo reflexo provisório desse 

processo.  

      

 

A formação e a construção identitária do sujeito estão imbricadas, ambas se intercruzam, 

entretanto, não podem ser tratadas como iguais. Bragança (2011) declara que a formação é um 

processo onde o sujeito está em constante reflexão sobre as movimentações, as interações 

estabelecidas com o meio, com os outros e consigo mesmo; já o processo identitário é originado 

da ação formativa; ele é algo “provisório”, ou seja, as identidades são reformuladas, 

ressignificadas, conforme a formação que experienciamos.  

Além de fomentar da construção da nossa identidade, a formação, também, é 

articuladora da nossa autonomia, pois como declara Freire (1996) à formação, conjunta à 

reflexão, atuam como possibilitadoras da autonomia do sujeito.  

Quando tratamos do desenvolvimento da autonomia, o fazemos na perspectiva do  

sujeito ser sensibilizado a se enxergar como protagonista, ou seja, “sujeitos ativos” do seu 
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processo formativo; no desenvolvimento da capacidade do sujeito enxergar-se, ao mesmo 

tempo, “objeto e sujeito da sua formação” (JOSSO, 2010a, p. 23).  

Gadotti (2017)14 partilha que o ser autônomo é aquele que:  

 

[...] aprendeu a dizer sua própria palavra, que assume a si mesmo, que diz o 

que pensa. Ela era para Freire a expressão da dignidade humana, por isso que 

a autonomia não é algo doado, é algo a ser conquistado incessantemente ao 

longo da vida.  

 

Tanto Josso (2010a), quanto Gadotti (2017) dizem que o ser autônomo é aquele que se 

apropriou de si, que está refletindo seu meio, suas relações e a si próprio. É um sujeito que se 

enxerga como responsável por suas concepções, comportamentos, práticas, aquele que se 

reconhece como um ser em construção.   

O sujeito da formação é aquele que se vê investigador da sua própria vida e do meio 

ambiente ao qual está inserido. Por isso que a formação engloba o reconhecimento da dimensão 

da experiência, as interações (si, os outros sujeitos e o meio), a consciência (si e dos outros), a 

reflexividade (si e dos outros), e o desenvolvimento da autonomia, que, consequentemente, 

oportuniza a emancipação do sujeito.   

Esse é um dos motivos que nos levam a entender que falar em formação significa 

adentrar à intimidade do sujeito, sua constituição histórica, pessoal, humana, profissional, 

cultural e educacional. Ela constitui algo pessoal, adentra ao campo do que exerce sentido e 

significação na trajetória existencial do sujeito e nos movimentos por ele vivenciados.   

Quanto a esses movimentos que envolvem o processo formativo, Nóvoa (1992), citando 

Dominicé (2010a, p. 13), 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”. É desse processo de idas e vindas, de apropriações e desapropriações de saberes, 

conhecimentos, concepções e práticas, permitidos por um conjunto de interações, experiências 

e reflexões, que acabam por nos fazer viver a formação.  

 A formação é ato intrínseco a nossa existência; é algo permanente em nossas 

itinerâncias de vida; esse é um dos motivos que não devemos reduzi-la a cursos, programas, 

oficinas. Nóvoa (1992, p. 25) informa: 

 

                                                 
14 Jornada Pedagógica da Autonomia realizada pelo Instituto Paulo Freire, nos dias 08, 10, 12 e 13 de maio do ano 

de 2017. Acesso por: http://www.eadfreiriana.com.br/moodle/ .  

http://www.eadfreiriana.com.br/moodle/
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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 e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 

tão importante investir a pessoa  e dar um estatuto ao saber da experiência.   

 

 É fundamental a valorização da pessoa, visto que por ela reconhecemos os saberes, os 

conhecimentos, as experiências a que esta pessoa é possuidora, bem como as trajetórias 

formativas por ela experienciadas. Passeggi e Souza (2010) apresentam que a formação é 

originária dos atos de termos, fazermos e pensarmos a experiência, em que envolvido a estes 

processos está o princípio do sujeito tomar consciência de si, bem como das suas aprendizagens 

experienciais. Moita (2007, p. 115) indica: 

  

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca de experiências, interações 

sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como 

cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e sobretudo 

o singular como age, reage e interage com os contextos.  

 

Assim, a formação se dá através das interações dos outros sujeitos, contextos a que nos 

encontramos inseridos; as situações, as experiências, são significativas e, também, 

condicionantes à nossa constituição enquanto pessoa, ser histórico, cultural, educacional e 

social.  

Cada sujeito vivencia a sua formação de forma singular, visto que cada um de nós 

percebe e interage com o mundo a partir de nossas experiências, das nossas impressões e 

interações estabelecidas com o outro e o meio ambiente inserido.   

Freire (1996, p. 18) diz que é preciso “reconhecer a própria presença no mundo como 

original e singular”. Entender a formação, significa isso: enxergarmo-nos como sujeitos 

possuidores de singularidades e de sentidos que se constituem únicos; únicos, mas não 

superiores uns aos outros. Significa perpassar ao campo do reconhecimento das nossas 

experiências de vida, que potencializam o nosso processo formativo, o qual não acontece 

isoladamente, mas de interações estabelecidas com os outros, com o ambiente e consigo mesmo.  

 

[...] Quer dizer mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma 

Presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, 

reconhecendo a outra Presença como um “não-eu” si reconhece como a “si 

própria”. Presença que pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervêm, 

que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, 

compara, valora, que decide que rompe [...] (FREIRE, 1996, p. 18).        
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   Reconhecer-se presença no mundo é nos entendermos como sujeitos possuidores de 

experiências, de histórias que precisam ser reconhecidas e valorizadas. Ser presença no mundo 

é entender que não nos formamos sozinhos, mas sim em interações e que as experiências do 

outro e do meio são, também, elementares à nossa constituição enquanto presença no mundo. 

Entretanto, esse reconhecimento do outro não pode calar o nosso eu, a nossa singularidade.  

Ser presença no mundo significa nos enxergarmos como sujeitos transformadores, que 

reconhecem e valorizam a presença do outro, entendendo-nos enquanto sujeitos protagonistas 

de nossa vida, interventores, reflexivos, problematizadores, conscientes do seu próprio eu, dos 

outros e do meio ambiente inserido. Ser presença no mundo é ato formativo.     

 

 

1.2 DIÁLOGOS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

 

 A formação de professores constitui em uma das bases fundamentais para se propor o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade15. A mesma se torna em um dos caminhos de 

reflexão do contexto educacional, pela problematização e (re)construção das práticas 

pedagógicas e curriculares; além de se constituir espaço de diálogo e fortalecimento dos 

coletivos docentes. Dantas (2008, p. 124 – 125) assim adverte, sobre a necessidade de 

percebermos a complexidade que envolve a formação de professores:  

 

A formação de professores é uma tarefa bastante complexa a ser desenvolvida, 

formar professores comprometidos e competentes numa perspectiva 

democrática pode ser considerado como um importante caminho de luta por 

uma educação de qualidade.  

 

 Abordar a formação de professores é algo complexo, pois estamos tratando de um 

profissional que é permeado por um conjunto de saberes, experiências, conhecimentos, práticas 

pedagógicas e sociais que o constitui pessoa e profissional. Outro importante aspecto a 

considerar, é que o professor, em suas concepções e ações cotidianas precisa mostrar-se um 

                                                 
15 Entendemos por educação de qualidade aquela que promove a formação de sujeitos, críticos, reflexivos, 

interventores de sua realidade, numa perspectiva democrática, que preconize o respeito, o reconhecimento e a 

valorização das diversidades, e dos contextos a que nos encontramos inseridos. Uma educação que possibilite a 

compreensão do sujeito enquanto protagonista de sua história, como agente transformador, e que possibilite o seu 

empoderamento, seja ele histórico, social ou cultural (ARROYO, 2014; FREIRE, 1996)  
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sujeito democrático, que considera, respeita e reconhece os diferentes sujeitos sociais que estão 

inseridos em seu universo escolar e social, o que é um desafio.      

 Nóvoa (2007) relata que não podemos separar o eu profissional do eu pessoal. Isso 

porque, todos nós em nossas práticas profissionais, trazemos elementos ou características que 

são singulares e que perpassam a nossa existência. Consciente ou inconscientemente, as nossas 

concepções, ideologias, comportamentos acabam repercutindo em nossas práticas profissionais, 

o que corrobora com a afirmação de Goodson (2007, p. 72) que diz: “o estilo de vida do 

professor dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os 

modelos de ensino e sobre a prática educativa”.   

 Ao tratarmos de formação de professores, precisamos considerar as diferentes 

experiências (pessoais, profissionais e sociais) que nos constituem pessoa e, consequentemente, 

profissional. Conforme já evidenciado, tratar de formação de professores, apenas, sob a 

perspectiva curricular, atrelada aos espaços escolares é negligenciar todo o seu potencial 

histórico, social e educacional. 

 Dantas (2008, p. 124 e 125) compreende que “[...] O professor é uma pessoa com sua 

singularidade, historicidade e que produz significados no seu processo de aprendizagem. A 

dimensão pessoal demarca a construção e reconstrução de uma identidade [...]”. Reafirmamos 

que não podemos tratar de formação de professores sem adentramos ao campo das experiências, 

das histórias de vida e formação, que o constituem pessoa e que consequentemente consolidam 

a sua identidade.  

 Com isso refletimos que não existe formação de professores dissociada dos variados 

instrumentos, espaços e meios que perpassam ao universo escolar e aos contextos a que o 

professor se encontra inserido. O ato de formar-se se dá a partir da reflexão e da interação das 

diferentes experiências, conhecimentos, saberes e práticas que perpassam os variados espaços, 

que nos impulsionam  a nos reconfigurar e nos transformar enquanto pessoa, profissional e ser 

social.  

 Santos e Ribeiro (2014) enfatizam que as experiências vividas pelos docentes atuam 

como possibilidades exponenciais para a sua constituição identitária, atuam como dispositivos 

que contribuem ao processo de formação enquanto pessoa e profissional. Tais autores enfatizam 

que a “identidade profissional não é fixa, linear, nem imutável, ao contrário, desenvolve-se 

permanentemente nas inter-relações estabelecidas entre os sujeitos em suas experiências 

históricas e culturais” (SANTOS; RIBEIRO, 2014, p. 89). 
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 A reflexão é um dos meios basilares para a formação de professores. Por ela, somos 

capazes de pensar criticamente as nossas concepções, comportamentos e práticas, 

reconfigurando-as em prol da qualidade no ensino e aprendizagem dos educandos.  Entendemos 

que a formação do professor perpassa ao campo da sua reflexão, pois como relata Freire (1996, 

p. 39) “ [...]por isso que na formação permanente dos professores, o momento fundamental 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”.  

 A formação do professor é processo contínuo, acontece pela problematização seus 

comportamentos, sua postura, do currículo, das ações pedagógicas, a qual não se limita ao 

ambiente escolar, mas também, nos demais espaços a que ele se encontra inserido. Fica evidente 

que o professor que em formação, é um constante investigador. Assim, nós professores 

precisamos nos perceber como protagonistas do nosso processo formativo, pois estamos 

vivenciando diariamente “ o movimento dinâmico e dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer” (FREIRE, 1996, p. 38).  

 Esta capacidade de nos enxergamos como investigadores de nossa prática, que torna 

possível o questionamento e a reflexão de nossas concepções, atitudes, práticas, 

comportamentos, em nossas trajetórias profissionais e pessoais, tornando-se promotora de 

formação. Dantas (2012, p. 122) relata que “alguns educadores já avançaram nas suas 

concepções sobre a formação de professores, atrelando as atividades de pesquisa, colocando o 

professor como sujeito ativo, criativo investigador de sua própria prática”.     

 Os espaços destinados à formação de professores contribuem, significativamente, para 

o processo de questionamento, aperfeiçoamento e transformação das práticas pedagógicas e 

curriculares vivenciadas no seio escolar, bem como, na construção, consolidação da identidade 

profissional e de fortalecimento dos coletivos docentes.  

A formação de professores precisa reconhecer a dimensionalidade dos saberes que os 

professores são possuidores, entendo-os como dispositivos para a construção de uma formação 

atrelada às realidades educacionais. Souza, Alves e Gomes (2018, p. 86) destacam que a 

“formação continuada precisa estar relacionada com as práticas cotidianas dos professores 

envolvidos”, isto é, o professor precisa ser visto como um dos principais articulares da 

formação, visto que convive cotidianamente com as diversas realidades do ambiente escolar.  

Assim, é fundamental reconhecer o conjunto de saberes que constituem este 

profissional, o qual não se delimita às questões curriculares ou disciplinares. É preciso que 

valorizemos os saberes construídos em sua prática, que são singulares aos professores, bem 
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como outros saberes, que são os saberes pessoais adquiridos em suas trajetórias de vida. Estes 

saberes atuam como orientadores de suas práticas profissionais, pessoais e coletivas (TARDIF, 

2002; SANTOS, 2010).   

Tardif (2002) expõe que o professor é constituído por uma pluralidade de saberes 

(disciplinares, da formação profissional curriculares, experienciais/ existencial e pessoal) que 

são provenientes dos espaços e interações estabelecidas e que estão inter-relacionados e 

constituem a sua identidade.  

Quanto aos saberes Tardif (2002) os caracteriza da seguinte maneira:  saber da 

formação profissional que é construído nas instituições de formação pela socialização entre os 

professores; os saberes disciplinares que estão relacionados às disciplinas, ou seja, as áreas do 

conhecimento científico; os saberes curriculares, que são justamente os saberes relacionados 

ao campo do currículo, ou seja, aos programas, ao projeto político pedagógico que norteia a 

instituição; saberes experiênciais/existencial, que configuram-se naquele saber que é 

decorrente das experiências cotidianas que surgem no espaço escolar e que reconfiguram a 

prática docente; por fim os saberes pessoais que se constroem pelas fontes sociais da família, 

dos grupos inseridos, isto é, ocorre na dinâmica das trajetórias de vida.  

Todos os saberes são fundamentais à formação do professor, todos exercem seu 

significado e sua dimensão na constituição da sua identidade. Freire (1996) já nos alertava que 

não existe saberes maiores ou menores, o que existem são saberes diferentes, levando a perceber 

que os saberes curriculares, não são e podem ser superiores aos saberes da experiência e 

pessoais, todos eles possuem sua importância, sua representatividade no processo de formação 

dos professores.  Tais saberes contribuem para a formação de professores práticos, autônomos, 

reflexivos, capazes de intervir de maneira crítica e política em sua atuação profissional e em 

seu contexto, como também para a construção de conhecimentos disciplinares e curriculares.  

 A formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos é uma questão que 

necessita ser debatida, visto que são escassas as políticas de atendimento a EJA, principalmente, 

no que refere a formação dos educadores que trabalham com tal modalidade. Arroyo (2006, p. 

17) afirma:  

 

Costumo dizer que a formação do educador e da educadora de jovens e adultos 

sempre foi um pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde estava 

acontecendo a EJA. Recentemente passa a ser reconhecida como uma 

habilitação ou como uma modalidade, como acontece em algumas faculdades 

de educação.  
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 A ausência de políticas de formação para os professores da EJA é um dos fatores que 

contribuem para seu enfraquecimento, vez que a formação do professor é um dos articuladores 

para uma educação de qualidade. Moura (2009, p. 47) adverte que a “ [...] a formação dos 

professores para a Educação de Jovens e Adultos continua a ser um dos maiores desafios da 

educação brasileira e principalmente para os próprios educadores [...]”.   

 Diante desse desafio é que pesquisadores de diferentes instituições tem se mobilizado 

na luta pelo fortalecimento da EJA. As Confinteas (Conferências Internacionais de Educação 

de  Adultos), o ENEJA (Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos), os fóruns de 

EJA, o Seminários Nacional de Formação de Educadores da EJA e o GT18 da ANPED - 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas, se constituem  espaços de discussão, enfrentamento, 

avaliação e articulação de ações para a qualidade dessa modalidade educativa.   

 O Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) é um dos espaços 

que, também, tem se dedicado assiduamente à investigação e à discussão sobre essa 

modalidade; o seu caráter profissional tem potencializado o empreendimento e a implantação 

de políticas e projetos para a EJA. Uma das áreas de concentração desse programa é a Linha de 

Pesquisa 2: Formação de Professores e Políticas Públicas que tem se dedicado ao estudo da 

docência em EJA, fomentado ações para a construção de uma política de formação de 

educadores na especificidade dessa modalidade (DANTAS, 2016). 

 O levantamento realizado acerca das pesquisas desenvolvidos pelo MPEJA , tendo por 

base os descritores formação de professores, formação do educador e formação continuada, foi 

possível observar que houveram 16 dissertações defendidas, sendo que tais descritores discutem 

temáticas relacionadas ao PROEJA, TOPA, aos saberes docentes, narrativas, memorais, 

juvenilização na EJA, novas TICs e softwares; com propostas de intervenção e formação tendo 

por foco contexto local, que acabam, também, por repercutir no global.    

 A Educação à de Jovens e Adultos é uma modalidade educativa, estabelecida em, pela 

Lei LDB / 9.394/96 - art. 37. Mesmo diante dessa garantia, ainda presenciamos a negligência 

do poder público, pois como relata Moura (2009, p. 48) ainda “continua-se a conviver com a 

falta de preocupação e prioridade em relação às políticas públicas e às ações governamentais 

que venham suprir as lacunas e vazios quanto a esta modalidade de ensino”.  Por esse motivo, 

é que a mobilização, organização de grupos para a discussão da EJA é elementar para a sua 

garantia e qualidade, isto é, para vencer as lacunas por ela enfrentadas.        

 Compreendemos por lacunas na EJA a ausência de políticas formação para os 

professores atuantes nessa modalidade, a inobservância do currículo em relação aos contextos 

vivenciados pelo aluno-trabalhador, as condições de acesso e permanência dos educandos, 
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variados fatores que acabam por influenciar nas trajetórias escolares de seus alunos, que se 

tornam os maiores prejudicados.    

 A formação de professores para a EJA deve ser pensada de forma a considerar, 

notoriamente, o perfil dos seus educandos, as realidades por eles experienciadas, os seus 

percursos de vida; sendo os educadores os conhecedores dessas realidades, pois convivem com 

elas cotidianamente. Estas características exercem significação no direcionamento das políticas 

de formação de professores, por isso não há como articular a formação dissociada das vozes 

docentes, pois como relata Soares (2015, p. 11): “ só podemos formar bons educadores para a 

EJA se conhecermos e soubermos quem são os sujeitos a que ela se destina”.   

 Os educandos da EJA são, em sua maioria, pessoas marcadas pela negação de direitos, 

pela opressão da lei da sobrevivência, e que precisam ser olhados como sujeitos que possuem 

histórias, trajetórias, saberes, experiências que devem ser reconhecidos nos espaços escolares, 

os quais, muitas vezes, é marcado pelo dogma de um currículo instituído, que, geralmente, não 

dialoga com os contextos por eles experienciados.  

 De acordo com Arroyo (2013) os currículos de formação e de educação devem ser meios 

de afirmação das identidades coletivas, os mesmos devem ingressar no território do 

reconhecimento das experiências, das memórias, histórias trajetórias de vida e culturais dos 

sujeitos. A escola é o espaço em que esses educandos devem encontrar visibilidade, devido ao 

seu caráter democrático e problematizador das diferentes realidades vivenciadas por seus 

sujeitos (DANTAS, 2012). 

 Os jovens e adultos da EJA são sujeitos que possuem identidades, trajetória sociais, 

étnicas e raciais que precisam estar representadas no espaço escolar e, principalmente, nas 

políticas de EJA (ARROYO, 2006). É pelo reconhecimento dessas identidades, das 

características e especificidades que a integram, que de fato estaremos problematizando e 

empreendendo ações para o seu fortalecimento. Para Soares (2015, p. 12) os direcionamentos 

que devem nortear a política de formação de professores, de maneira a oferecer uma EJA de 

qualidade, devem percorrer: “ [...] desde reconhecer a realidade dos sujeitos da EJA, passando 

pela formulação de propostas curriculares coadunadas com estas realidades, indo até a criação 

de recursos didáticos que enriqueçam e estimulem a aprendizagem dos jovens e adultos [...]”.   

 Arroyo (2006, p. 23) enfatiza que “ [...] ver apenas esses jovens e adultos no olhar 

escolar é negar a especificidade da EJA e do perfil do educador”. É necessário que 

interpretemos esse educando não apenas enquanto sujeito escolar, o qual se restringe às rotinas 

escolares, mas, principalmente, enquanto sujeitos possibilitadores da formação; orientadores 

das ações pedagógicas e curriculares, visto que a EJA é permeada por singularidades que 
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precisam ser observadas, de maneira a oportunizar uma educação que tenha sentido e dialogue 

com as trajetórias sociais dos educandos. Ventura (2012) informa que devemos ter os alunos da 

EJA como o mais importante elemento de caracterização dessa modalidade, entendendo que 

não podem desconsideradas suas condições de vida, as relações de poder e sociais a que estão 

inseridos.  

 Dantas (2016, p. 140 e 141), também, dialoga sobre a dimensão da formação de 

professores para o respeito e valorização das características presentes na EJA, entendendo-as 

como elementos para sua construção:  

 

A formação desses profissionais veio atentar para a diversidade da clientela 

por ela formada por jovens e adultos, às suas peculiaridades, às suas diferenças 

culturais, às suas experiências de vida, às suas histórias, aos seus saberes, às 

suas características específicas, considerando os sujeitos da EJA como 

protagonistas, sujeitos históricos. [...] A EJA vem se transformando em um 

campo de estudo e pesquisa que requer ações e atividades pedagógicas 

específicas e que são diferenciadas das demais etapas da educação básica, 

exigindo um tratamento distinto para a formação dos educadores e caminhos 

outros para a atuação profissional.  

 

 Os educadores devem ser encarados como um dos importantes propositores da reflexão 

e construção da política de formação de professores para esta modalidade educativa, sendo por 

isso, interpretados protagonistas da formação. São estes profissionais que estão diariamente 

reconfigurando suas ações, refletindo seus comportamentos, concepções e práticas, de forma a 

oferecer uma educação de qualidade aos seus educandos. Assim, é elementar reconhecer a 

dimensionalidade de suas experiências, saberes e práticas para a constituição da formação do 

educador da EJA.    

 

Nesse contexto, torna-se fundamental um novo olhar para os docentes que 

atuam na EJA, dando visibilidade ao seu pensar, fazer e viver, tomando como 

ponto de partida para o seu processo de formação suas trajetórias, os saberes 

da própria experiência, suas concepções sobre EJA. Enfim, é necessário 

compreender a prática pedagógica e a utilização de experiências dentro do 

percurso formativo e profissional dos professores da EJA (PEREIRA, 2017, 

p. 146).  

 

 

 A formação do educador da EJA, deve ser ação dialogada, construída pelas relações dos 

diferentes sujeitos que integram o universo escolar, sendo o professor é um dos principais 

investigadores e propositores da formação.  A valorização e reconhecimento das experiências, 
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saberes e práticas docentes são significativas à construção de uma educação democrática e 

emancipatória, atenta às realidades dos sujeitos que integram o universo educacional.   

 As narrativas (auto)biográficas se tornam um importante dispositivo de formação para 

os professores, principalmente dos professores da EJA, pois o ato do sujeito narrar as suas 

experiências, perpassa ao campo da memória e, consequentemente, oportuniza a reflexão sobre 

suas ações e comportamentos, o que possibilita o processo formativo.  Arroyo (2006, p. 31) já 

dizia: “[...] para a EJA são muito mais adequadas as formas narrativas, as experiências de vida, 

os significados que cada grupo vai encontrando [...]. Explicitar esses significados, aprender a 

captá-los, organizá-los e sistematizá-los”.  

 Quando o docente passa pela experiência narrativa, em que ele se enxerga como 

narrador e investigador de sua vida e de sua própria formação, passa a compreender o quanto 

as narrativas possibilitam a valorização das suas trajetórias e do quanto estas são significativas 

para o desenvolvimento da sua experiência; atuam como dispositivo de reflexividade ante a sua 

prática profissional e pessoal e que, consequentemente, repercutirá no contexto a que se 

encontra inserido.  

 A formação do professor é um dos fundamentos necessários para se pensar uma 

educação democrática e de qualidade e que, portanto, deve ser construída pelo diálogo com 

aqueles que dela fazem parte, isto é, estudantes e professores.  Uma formação que o oportunize 

aos diferentes sujeitos enxergarem-se como protagonistas, de forma a contribuir para que todos 

se percebam sujeitos autônomos, construtores de sua própria trajetória, como ser político, 

histórico e social, articulador de ações que lutam pela garantia de seus direitos e pelo 

desenvolvimento de sua comunidade.  

  O capítulo 1 buscou dialogar sobre as temáticas de formação e formação de professores, 

de forma a produzir as nossas reflexões, sobre as diferentes concepções que envolvem tais 

tópicos. No capítulo a seguir, trataremos dos percursos da pesquisa, dialogando com os autores 

que auxiliaram nas escolhas e na descrição dos dispositivos metodológicos.  
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2 UM OLHAR SOBRE A CAMINHADA: TRAJETÓRIAS DA PESQUISA 

 

 

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). 
 

 

Neste capítulo esquematizamos os caminhos trilhados para a construção desse estudo. 

Assim, indicamos aqui as abordagens que fundamentam a pesquisa e seus dispositivos, como 

também caracterizamos seu lócus e os sujeitos participantes. A posteriori, discorremos sobre os 

percursos utilizados para a produção das informações estruturantes desta dissertação.        

 

2.1 A ABORDAGEM QUALITATIVA NA PESQUISA EDUCACIONAL  

 

A investigação qualitativa consiste numa abordagem de pesquisa que permite 

interpretar, compreender e caracterizar processos que envolvem determinados sujeitos e/ou 

grupos. Devido ao seu caráter flexível e que proporciona uma melhor proximidade com as 

questões subjetivas inerentes aos sujeitos, ela tem se tornado em uma das importantes bases 

epistemológicas no campo da pesquisa educacional; essa flexibilidade e subjetividade não 

retiram seu rigor metodológico e cientificidade, ao contrário garante a veracidade das 

informações obtidas (BOGDAN; BIKLEN, 1984).   

A centralidade dessa abordagem está atrelada ao campo das concepções, das questões 

subjetivas, das significações, dos comportamentos, das relações estabelecidas, e da 

interpretação das informações evidenciadas pelos entrevistados ou narradores, sobre 

determinada questão ou experiência. Bogdan e Biklen (1984, p. 68) assinalam que “[...] este 

tipo de investigação se interessa pelo modo como as pessoas pensam sobre suas vidas, 

experiências e situações particulares [...]”.  

Na investigação qualitativa, o contexto se torna meio basilar para a obtenção das 

informações de forma mais próxima da realidade do sujeito ou da situação que se pretende 

pesquisar. É o contato do pesquisador com o contexto que possibilita uma melhor construção, 

análise e reflexão das questões e situações imersas na pesquisa, uma vez que “[...] as acções 

podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente natural de 

ocorrência” (BOGDAN; BIKLEN, 1984, p. 48).  
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Um dos traços dessa abordagem é a capacidade do investigador enxergar-se como 

eminente meio de observação e compreensão daquele ambiente, sendo que este ambiente é a 

fonte primária das informações. O pesquisador, portanto, deve entender-se veículo inteligente 

e ativo no processo de construção e ou reconstrução de conhecimentos promovidos pela 

pesquisa (LÜDKE E ANDRÉ, 1986).  

O caráter descritivo é uma das particularidades da abordagem qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1984), já que para a análise, compreensão e discussão das informações é precípuo, 

em muitos casos, adentrar ao campo da descrição, ou seja, à capacidade de contar, relatar, narrar 

algo, sendo que esse ato consubstanciará à construção ou reconstrução de conhecimentos a 

partir da pesquisa.    

Bogdan e Biklen (1994) argumentam que esse perfil descritivo fortalece a autenticidade 

e a veracidade da pesquisa científica, pois se atem a riqueza de cada detalhe e informações 

obtidas na experiência do campo. A veracidade retratada na elaboração da pesquisa simboliza 

não só o rigor ético, como também é expressão da autenticidade do conhecimento científico 

produzido.      

Lüdke e André (1986, p. 9) alertam:  

 

O pesquisador deve estar sempre atento à acuidade e a veracidade das 

informações que vai obtendo, ou melhor, construindo. Que ele coloque nessa 

construção toda a sua inteligência, habilidade técnica e uma dose de paixão 

para temperar (e manter a têmpera!). Mas que cerque o seu trabalho com o 

maior cuidado e exigência, para merecer a confiança dos que necessitam dos 

seus resultados.  

 

O investigador deve buscar ter um olhar atento e sensível às variadas questões que 

circundam aquele contexto e como elas inter-relacionam-se à sua problemática e objeto de 

estudo. Bogdan e Biklein, (1984) sinalizam que na investigação qualitativa os fatos que ocorrem 

no mundo, ao nosso redor, precisam ser examinados com a percepção de que nada é 

insignificante, pois tudo possui seu potencial e significado na constituição de caminhos que 

estabelecerão compreensões sobre as questões de pesquisa.   

Um dos aspectos marcantes dessa abordagem é a capacidade de interessar-se mais pelo 

processo de construção do estudo, como essencial recurso de entendimento daquele contexto 

ou situação, do que com os possíveis resultados. É no andamento da pesquisa, que conseguimos 

observar, traçar e perceber as interações presentes naquele contexto e como podem ser 

fundantes à investigação.  
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O intuito da abordagem qualitativa não se define, apenas, na confirmação ou negação 

de uma hipótese, ou de conceitos, percepções pré-estabelecidas; o contato do investigador com 

o contexto, as interações estabelecidas, também, concorrem para a produção do conhecimento 

científico. Tal conhecimento é fomentado por meio de um processo a priori particular, que com 

o decorrer das informações que são obtidas, vão se agrupando para constituição um todo. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1984).   

Esse é um dos motivos que tornam a pesquisa qualitativa indutiva, visto que o 

pesquisador analisará as questões e posicionamentos individuais, buscando por meio de tais, 

traçar inter-relações que, possivelmente, levarão à compreensão e interpretação de um todo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1984).   

Nesse tipo de abordagem os investigadores devem atentar-se às questões existenciais, 

históricas, educacionais e culturais que perpassam aos sujeitos e/ou aos seus contextos, 

entendendo que tais são singulares e determinantes não apenas à produção do conhecimento, 

como também, exercem seus significados na formação do sujeito, visto que a prioridade da 

pesquisa deve ser a reflexão e o desenvolvimento de ações e estratégias que promovem a 

melhoria das diferentes condições de vida em sociedade.            

As reflexões aqui expressas buscaram evidenciar os principais conceitos e pressupostos 

que envolvem a investigação qualitativa.  Assim, justificamos que este trabalho é de natureza 

qualitativa, pois nos delimitaremos à análise, interpretação e compreensão das narrativas das 

professoras que trabalham nas turmas da EJA, de uma escola pública da Rede Municipal de 

Guanambi.  

 

2.2 A PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO: ENTRELAÇANDO 

REFLEXÕES  

 

A pesquisa (auto)biográfica configura-se em uma das importantes metodologias de 

pesquisa, pois possibilita a valorização e o reconhecimento da dimensão das histórias e das 

experiências de vida do sujeito. Ela é interpretada como um meio que proporciona ao sujeito 

colocar-se em evidência, visto que ele se torna objeto de pesquisa/ investigador de si, isto é, 

permite ao sujeito a problematização de si, a reflexão de sua condição, suas ações, seus 

conceitos, desencadeando um movimento formativo.  
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O método biográfico permite que seja concedida uma atenção muito 

particular e um grande respeito aos processos das pessoas que se formam: 

nisso reside uma das principais qualidades, que o distingue, aliás, da maior 

parte das outras metodologias de investigação em ciências sociais. 

Respeitando a natureza processual da formação, o método biográfico 

constitui uma abordagem que possibilita ir mais longe na investigação e 

compreensão dos processos de formação e dos subprocessos que o 

compõem”(FINGER; NÓVOA, 2010, p. 23)  

 

   

Essa modalidade de pesquisa tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito das ciências 

sociais, principalmente no campo educacional. Tal metodologia insere o sujeito em um 

movimento de reflexão e formação, por ela podemos conhecer e investigar as experiências 

significativas que perpassaram e influenciaram a construção do sujeito. Souza (2014, p. 40) 

relata:  

 

No campo educacional brasileiro, as pesquisas (auto)biográficas tem se 

consolidado como perspectiva de pesquisa e como prática de formação, tendo 

em vista a oportunidade que remete tanto para pesquisadores quanto para 

sujeitos em processos de formação narrarem suas experiências e explicitarem, 

através de suas narrativas orais e/ou escritas diferentes marcas que 

possibilitam a construção de identidades pessoais e coletivas.   
  

 Quando nos referimos à pesquisa (auto) biográfica, estamos a tratar não unicamente de 

uma modalidade de pesquisa, mas, principalmente, de um processo de investigação sobre a 

formação pessoal, social e profissional, por meio do qual sujeito questiona a si e ao contexto 

inserido de maneira a refletir e transformar a sua identidade. 

 Segundo Finger e Nóvoa (2010), as histórias de vida são um meio de investigação – 

ação que levam à estimulação do sujeito sobre o seu próprio processo formativo, pois o ato de 

se esforçar em rememorar sua trajetória de vida o obriga a uma grande implicação sobre si e 

sobre seu contexto, o que contribui para uma tomada de consciência da sua identidade. A 

pesquisa (auto)biográfica pode ser compreendida como um mecanismo de apropriação de si, de 

conhecimento, implicação e empoderamento pessoal, histórico, cultural e social.  

 Pela pesquisa (auto)biográfica podemos ter acesso às representações das estruturas 

sociais que perpassam a determinado sujeito e contexto, isto é “[...] a biografia que se torna 

instrumento sociológico, parece poder vir a assegurar essa mediação do ato à estrutura, de uma 

história individual à uma história social” (FERRAROTTI, 2010, p. 35) 



49 

 

 Ferrarotti (2010) enfoca que todo o homem é a síntese individual e ativa de uma dada 

sociedade, em que todo o indivíduo é a reapropriação singular do universo social e histórico a 

que ele está inserido, sendo possível conhecer o social, por meio de uma práxis individual. A 

pesquisa (auto)biográfica  deve ser vista não apenas enquanto meio de investigação e formação, 

mas, também, como meio de conhecimento e apropriação do meio social a qual o indivíduo se 

insere. Delory-Momberger (2012, p. 73) afirma:   

 

O objeto da pesquisa biográfica é o de explorar os processos de gênese e de 

vir-a-ser dos indivíduos num espaço social, mostrar como eles dão forma a 

suas experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de 

sua existência. E, junto a isso, como os indivíduos pelas linguagens culturais 

e sociais que eles atualizam nas operações de biografização [...] contribuem 

para fazer existir, reproduzir e produzir a realidade social. Nesta interface do 

individual e do social que só existem um pelo outro, e que estão num processo 

incessante de produção recíproca, o espaço da pesquisa biográfica consistiria 

então em dar conta da relação singular que o indivíduo mantém por sua 

atividade biográfica com o mundo histórico e social e no estudo das formas 

construídas que ele dá a sua experiência.  

  

 Enfatizamos aqui, a pesquisa (auto)biográfica como elemento que contribui para o 

processo de compreensão não apenas das questões pessoais e profissionais que perpassam ao 

sujeito, mas também em um importante mecanismo sociológico, visto que permite perceber a 

realidade social, histórica, cultural do indivíduo.  

 É importante destacar que autores como Ferrarroti (2010) e Finger (2010) utilizam o 

termo método biográfico; Nóvoa (2010) utiliza tanto a terminologia método biográfico, quanto 

método (auto)biográfico. A autora Delory – Momberger (2012) traz o termo pesquisa biográfica 

e Souza (2014) utiliza por terminologia pesquisa (auto)biográfica, sendo esta última a 

terminologia adotada para construção dessa pesquisa. Segundo Souza16 (2016), o termo 

(auto)biografia é interpretado como: (auto) – EU ou  A SI MESMO   +   Bios – VIDA   +   

Grafia -  Escrita, isto é, a escrita da própria vida. 

 Fiori (2014, p. 12) ao prefaciar uma das obras do professor Paulo Freire, alertava sobre 

a importância da valorização e do reconhecimento da biografia do sujeito, principalmente, nos 

processos de alfabetização, quando o mesmo nos falava da necessidade de “[...] aprender a 

escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, 

existenciar-se, historicizar-se”. Com isso percebemos o quanto é importante o sujeito narrar 

                                                 
16 Esquema apresentado pelo Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza, em uma aula ministrada ao componente 

curricular Seminários Temáticos no semestre 2016.2, ao Mestrado em Educação de Jovens e Adultos.   
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sobre si, suas experiências, sua trajetória histórica, pois é colocando-se nessa condição que este 

cria condições para a sua reflexão e formação, o que é significativo à sua construção enquanto 

pessoa.    

 A utilização da pesquisa (auto)biográfica no ambiente escolar significa romper com a 

lógica tradicional da educação, visto que esta valoriza as experiências que perpassam a cada 

sujeito, compreendendo-as não apenas como elemento formativo, mas também como meio de 

percepção sócio-histórica. Outro importante aspecto acerca dessa modalidade de pesquisa é que 

a mesma contribui, para pensar uma prática humanizada na educação.  

 Ao nos referirmos à prática humanizada esta se fundamenta no respeito e valorização 

dos elementos históricos, culturais e simbólicos trazidos pelo sujeito, além de possibilitar 

pensar uma educação democrática em que as vozes dos diversos sujeitos sejam ouvidas e 

reconhecidas no ambiente escolar, e que se tornem representadas nos currículos e nas práticas 

que permeiam esse universo.   

 O reconhecimento e a valorização das (auto)biografias, as experiências e histórias de 

vida que perpassam a trajetória dos sujeitos que estão inseridos no universo escolar, significa 

criar estratégias de ensino e práticas pedagógicas atentas às realidades vivenciadas em 

determinado contexto. Freire (1996, p. 30) aponta:  

 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes que os educandos, sobretudo os 

das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na 

prática comunitária- mas também [...] discutir com os alunos a razão de ser de 

alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos [...] Por que não 

estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos 

alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? ( p. 30).  

 

 A escola precisa estar em constante diálogo com as experiências e os saberes, que 

perpassam as trajetórias históricas de seus sujeitos e com as práticas curriculares e pedagógicas 

que estão envolvidas na prática docente. Sabe-se das grandes dificuldades vivenciadas na 

contemporaneidade no ambiente escolar, entretanto, pensar uma educação democrática e de 

qualidade significa valorizar, reconhecer e respeitar as diversas vozes e os diferentes universos 

envolvidos no contexto da escola. 

 A pesquisa (auto)biográfica é uma importante abordagem que proporciona a valorização 

e o reconhecimento das experiências, dos saberes, das histórias de vida dos sujeitos que 

compõem a escola, contribuem para o desenvolvimento de práticas curriculares, educacionais 

e pedagógicas inclusivas, atentas às diversidades ali imersas.  
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 O ato do sujeito (auto)biografar-se, cria condições para refletir a si e ao meio inserido, 

e tal processo reflexivo possibilita a formação do sujeito e a construção da sua identidade, que 

não só repercutirá em sua prática pessoal, profissional, como também no meio a que encontra-

se inserido, o que contribui para o desenvolvimento da capacidade crítica e interventora do 

sujeito ante o seu espaço social.  

 A pesquisa (auto)biográfica, é um importante dispositivo de pesquisa para a Educação 

de Jovens e Adultos, visto que ela, por meio do ato de narrar sobre si (DELORY-

MOMBERGER, 2006), dá condições para que professores e estudantes rememorem suas 

experiências, reflitam a sua condição, contribuindo ao seu processo formativo, o que influencia 

na construção e fortalecimento da sua identidade.  

 Segundo Finger (2010, p. 121) “[...] o método biográfico surge como resultado de 

considerações epistemológicas e teóricas e na perspectiva de pôr em prática processos de 

tomada de consciência, ou seja, processos que considero formadores para os adultos”. A 

pesquisa (auto)biográfica, contribui para que os sujeitos reflitam sua história, se sintam 

valorizados e reconheçam a sua dimensão em sua formação enquanto ser individual e coletivo.  

 É preciso que na EJA valorizemos a utilização das histórias de vida, das 

(auto)biografias, enquanto meios de investigação e formação, pois estes possibilitam a 

professores e alunos o empoderamento, enquanto sujeitos políticos, críticos, históricos e 

culturais, impregnados de saberes, valores e concepções que precisam ser valorados, 

respeitados e discutidos no universo escolar.  

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

2.3.1 O Município de Guanambi – Bahia: Algumas fotografias  

 

O município de Guanambi está situado a 796 Km da capital baiana, com área total de 

1.292 Km², localiza-se na Região Sudoeste, no Território de Identidade17 Sertão Produtivo. A 

                                                 
17 Os Territórios de Identidade foram criados pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria de Planejamento - 

SEPLAN, com o objetivo de “identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando 

o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões”. Esses Territórios foram “constituídos a partir da 

especificidade de cada região. Sua metodologia foi desenvolvida com base no sentimento de pertencimento, onde 

as comunidades, através de suas representações, foram convidadas a opinar”.  

A Bahia possui 27 Territórios de Identidade, sendo que o TI Sertão Produtivo, é composto pelas seguintes cidades: 

Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiu, 

Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí , Rio do Antônio,  

Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tanque Novo e Urandi.   
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cidade possui um clima, tipicamente, seco, sendo que o bioma predominante na região é a 

caatinga. A economia da cidade centra-se na agropecuária e no setor de serviços.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Fonte: SEPLAN – BA. Disponível: http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17 

acesso em 12 nov. 2016.  

Fonte: BRASIL/IBGE. Disponível em:   
http://cidades.ibge.gov.br/cod.ibge.gov.br/AVD. 

Acesso em: 12 nov. 2016.  

 

Fonte: BAHIA/ SEPLAN – BA 

http://www.gestaoemdebate.saeb.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2013/02/mapa.jpg.  Acesso em: 12 

nov. 2016.  

 

Fonte: radioculturagbi.com.br.  Acesso em: 12 nov. 2016.  

 

Fonte: BRASIL/IBGE. Disponível em:  

http://cidades.ibge.gov.br/cod.ibge.gov.br/AVD. 

Acesso em: 12 nov. 2016. 

 

 

Figura 2 - Mapa de localização do município de 

Guanambi – Bahia.  
Figura 3 – A cidade  de Guanambi com seus 

municípios limítrofes.  

Figura 4 – Vista Aérea de parte do município de 

Guanambi.   
Figura 5 – Mapa dos Territórios de Identidade - Bahia  

 

http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291170&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cod.ibge.gov.br/AVD
http://www.gestaoemdebate.saeb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2013/02/mapa.jpg
http://www.gestaoemdebate.saeb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2013/02/mapa.jpg
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291170&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cod.ibge.gov.br/AVD
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A população estimada no município de Guanambi é de aproximadamente 86.808 

habitantes, sendo sua população majoritária composta por mulheres (IBGE, 2017).   

As manifestações culturais é algo que, também, demarcam a identidade do povo 

guanambiense, dentre as quais destacamos: a marujada, o vai-de-virá (dança originada na região 

de Guanambi), o reisado, a cavalgada e as festas juninas, principalmente, a festa em 

comemoração a Santo Antônio, padroeiro da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estas manifestações culturais buscam manter vivas as histórias, as memórias e as 

narrativas que demarcam a identidade do município de Guanambi. Um povo se constitui por 

suas experiências sociais, culturais e históricas, são elas que promovem e fortalecem sua 

identidade local.  

Fonte:http://blogdolatinha.blogspot.com.br/201

0/02/tve-faz-gravacao-da-danca-do-vai-de.html 

Acesso em: 12 nov. 2016   

Fonte: 

http://academiaguanambiensedeletras.blogspot

.com.br/  Acesso em: 12 nov. 2016   

Fonte:http://www.tribunapopulargbi.com

.br. Acesso em: 12 nov. 2016.  

 

Fonte: http://www.iguanambi.com.br/Acesso 

em: 12 nov. 2016.  

 

Figura 6 – Dança Vai de Virá.    Figura 7 – Marujada.    

Figura 8 – Reisado    Figura 9 – Cavalgada    

http://blogdolatinha.blogspot.com.br/2010/02/tve-faz-gravacao-da-danca-do-vai-de.html
http://blogdolatinha.blogspot.com.br/2010/02/tve-faz-gravacao-da-danca-do-vai-de.html
http://academiaguanambiensedeletras.blogspot.com.br/
http://academiaguanambiensedeletras.blogspot.com.br/
http://www.tribunapopulargbi.com.br/
http://www.tribunapopulargbi.com.br/
http://www.iguanambi.com.br/
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Nos últimos anos, Guanambi tem se tornado um dos importantes polos educacionais da 

região. A implantação da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, do Instituto Federal Baiano 

– IFBaiano, do Centro Universitário UniFG e da Faculdade Integrada Pitágoras – FIP têm 

oportunizando o desenvolvimento educacional, econômico e social, devido a empreendimento 

de ações, em parceria com os setores público e privado, que vislumbram a qualidade de vida da 

população.  

 É nesse local que a nossa pesquisa foi construída, com finalidade de continuar a 

contribuir com o desenvolvimento da nossa região na articulação e implementação de ações 

que possibilitem refletir o contexto educacional do município, principalmente no que se refere 

à Educação de Jovens e Adultos. 

 

2.3.2 O Contexto Educacional Guanambiense: enfoques sobre a Educação de Jovens e 

Adultos.  

 

A Secretaria Municipal de Educação – SME de Guanambi conta com o quantitativo de 

29 escolas, sendo que destas 23 estão localizadas na cidade e as demais estão localizadas nos 

distritos de Ceraíma, Mutans e Morrinhos, sendo que delas apenas a Escola Municipal Colônia 

Agrícola de Ceraíma é registrada como pertencente à zona rural e desenvolve suas práticas 

curriculares pautadas na Educação do/no Campo. Nessa escola a EJA foi ofertada até o ano de 

2011, sendo retomada em 2017, em turno vespertino.  

A nucleação das escolas no campo do município de Guanambi ocorreu no ano de 2004, 

por meio da Lei nº 203/04 que institui o Sistema de Nucleação Escolar da Rede Municipal de 

Ensino. No ano de 2007, por meio do Decreto nº334/07, ocorre a extinção das 103 escolas 

municipais localizadas em zona rural.   

Segundo dados do IBGE (2010) 18 a cidade de Guanambi apresenta, aproximadamente, 

20,6% de sua população residente na zona rural. Assim compreendemos que esta parcela da 

população precisa se deslocar de suas localidades para as escolas nucleadas, para acesso à 

escolarização, o que constitui num dos embates vivenciados no cenário educacional 

guanambiense.  

Os pesquisadores e defensores da Educação do/no Campo no município discutem que o 

deslocamento dos estudantes compromete o desenvolvimento da sua aprendizagem, sem contar 

                                                 
18 Segundo Censo do ano de 2010 o município de Guanambi tinha uma população de 78.833 habitantes.  
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que o currículo instituído acaba por ser distante das realidades vivenciadas pelos sujeitos do 

campo, o que contribui para a evasão desses educandos, principalmente da EJA.   

Um importante aspecto a refletir é que os estudantes pertencentes ao campo, em sua 

maioria, são sujeitos jovens e adultos, muitos, marcados em sua trajetória pela negação de 

direitos fundamentais. O fechamento das escolas do campo é representação da negação de mais 

um direito, o direito à escolarização, principalmente do aluno trabalhador rural. 

O IBGE (2010) informa que o Brasil possuía um quantitativo de 9,6 milhões de pessoas, 

com faixa etária de 15 anos ou mais, que não tiveram acesso à escolarização. Na Bahia, essa 

informação se mostra ainda mais marcante, cerca de 16,6% da população ainda não 

dominavam/dominam a leitura e a escrita. Já no município de Guanambi 21,1% da sua 

população não estava/está inserida no mundo letrado.  

Santos et al. (2014, p.11) adverte, que mesmo diante das iniciativas do poder público, 

com a implantação de programas relacionados à apropriação da leitura e da escrita, estas 

questões, ainda, se mostram latentes em nossa sociedade.    

 

Percebe-se, assim, que o analfabetismo é um dos problemas ainda existentes 

na sociedade brasileira. Mesmo com a existência de várias propostas e 

programas sejam em âmbito federal, sejam em âmbito municipal e estadual, 

ainda é grande, no Brasil, a quantidade de pessoas dentre elas crianças, jovens, 

adultos e idosos, que ainda não construíram os conhecimentos voltados para a 

apropriação da leitura e da escrita.  

 

 

Na região Nordeste, a não apropriação da leitura e da escrita é algo muito presente. Esses 

foram um dos principais motivos para que os governos, ao longo dos anos, se dedicassem à 

implementação de variados programas que proporcionassem tal apropriação, apesar de que 

foram criados a partir de numa perspectiva compensatória e aligeirada.  Na Bahia, uma das 

ações conhecidas é o Programa Todos pela Alfabetização – TOPA, implantado no ano de 2007 

pelo Governador Jaques Wagner.  

De acordo com informações do programa o seu principal objetivo era promover uma 

educação de qualidade para os jovens e adultos, a fim de que os mesmos pudessem se apropriar 

da leitura e da escrita, assegurando o acesso e a permanência do estudante no meio escolar; seu 

público alvo eram pessoas com idade acima de 15 anos que não sabiam ler e escrever (BAHIA, 

2017). A Secretaria Estadual de Educação informa que o referido programa, desde a sua 

implantação, conseguiu “alfabetizar” mais de 930 mil pessoas na Bahia.   
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O município de Guanambi aderiu ao Programa TOPA, no ano de 2007, ano de 

implantação, e permaneceu até o ano de 2011. Nas quatro etapas participantes, o município 

cadastrou 6.736 alfabetizandos, num quantitativo de 542 turmas, presentes na zona rural e 

urbana, sendo esta a mesma quantidade de alfabetizadores cadastrados (CARVALHO, 2013).  

Com a implantação do TOPA vivenciamos no período de 2007 a 2010 um crescimento 

das turmas de alfabetização de jovens, adultos e idosos no município; entretanto, no ano de 

2011, acontece um declínio significativo dessas turmas. Em 2010, há um quantitativo de 264 

turmas, já em 2011, temos o total de 103 turmas cadastradas nesse programa (CARVALHO, 

2013). Existe um conjunto de fatores que puderam contribuir para este declínio:  

 

Embora os dados oficiais aparentemente registrem avanços no que tange à 

erradicação do analfabetismo na Bahia e, consequentemente, em Guanambi, 

observamos que isso, na prática, se distancia do que está posto nos discursos. 

Na verdade, representa um retrato das campanhas de Alfabetização de Adultos 

do passado, não muito bem-sucedidas. Alguns fatores concorreram e 

concorrem ainda hoje: despreparo dos alfabetizadores (pouca ou nenhuma 

formação para atuar no campo da EJA); infraestrutura precária das classes; 

falta de recursos didáticos pedagógicos para os educandos [...]. 

(CARVALHO, 2013, p. 34-35, grifo nosso).  

 

 A ausência de formação adequada aos educadores, o currículo que muitas vezes não 

estabelece uma relação de pertença com as realidades dos estudantes EJA; as dificuldades 

vivenciadas pelo aluno-trabalhador; ausência de assistência por parte do poder público, além 

de outros elementos contribuem para que o número de pessoas jovens, adultas e idosas não 

escolarizadas seja tão marcante.  

Os programas de alfabetização, muitas vezes, surgem numa perspectiva compensatória, 

com ações estanques, pensadas para aniquilar o “analfabetismo”. Haddad e Di Pierro (2000) 

relatam que a EJA não pode ser articulada por políticas compensatórias, utilizadas apenas para 

combater situações de pobreza; as políticas que devem reger a EJA necessitam estar fincadas 

na busca pela formação da criticidade, no desenvolvimento da autonomia do cidadão para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária.   

 Anterior à implantação do TOPA, houve no município outras propostas de 

alfabetização. De acordo com Reis (2009) antes do ano 2000, a escolarização de Jovens e 

Adultos era oferecida pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral; no período de 

2000 a 2005 eram oferecidos ensinos supletivos por instituições públicas e privadas. Em 2004, 

por meio do Projeto nº 14/2004, acontece a implantação do Projeto de Organização das Classes 
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de Aceleração de Educação de Jovens e Adultos (Classes de Aceleração I – 1ª a 4ª série e 

Classes de Aceleração II – 5ª a 8ª série), passando esta a ser oferecida como modalidade regular. 

Reis (2009) relata que às políticas de financiamento impostas pelo FUNDEB à EJA, por meio 

do Programa de Aceleração da Aprendizagem, levaram o município à adesão dessa 

nomenclatura. No ano de 2016 tal nomenclatura é modificada, passando a ser denominada de 

Ensino Fundamental EJA I (1ª a 4ª série) e EJA II (5ª a 8ª série).         

Os movimentos de Educação Popular contribuíram de maneira significativa na trajetória 

histórica da educação no município de Guanambi, principalmente no que se refere à EJA, já 

que esta nasce da educação popular. Tais movimentos que tinham/têm suas raízes na pedagogia 

de Paulo Freire buscavam/ buscam o acesso da população jovem, adulta e idosa não apenas ao 

domínio da leitura e da escrita, mas à formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade, numa 

perspectiva emancipatória (REIS, 2009).  

O Movimento de Educação de Base – MEB e o Movimento de Educação de Base de 

Iniciativa Católica – MEBIC são movimentos de educação popular que marcaram o munícipio 

de Guanambi. Fávero e Freitas (2011, p. 369) contextualizam que o início da década de 60 é 

marcado pelo “enfraquecimento das campanhas de alfabetização” e pela forte presença dos 

movimentos de cultura e educação popular que passam a oportunizar novas experiências para 

o campo da educação de adultos, promovendo uma ideia de educação que transcendesse a lógica 

de aquisição da leitura e da escrita, “viabilizando o repensar a educação de jovens e adultos no 

Brasil”.     

O MEB é órgão da CNBB, criado em 1961 e tem por missão promover a formação 

integral, humana e cristã de jovens e adultos, por meio do desenvolvimento de programas de 

educação de base. Segundo Fávero e Freitas (2011) o MEB foi um dos movimentos de educação 

popular que promoveram a construção de uma educação de adultos fincada na autoconsciência 

e na criticidade do sujeito ante as suas realidades sociais, por meio do engajamento político.  É 

na década de 1980 a 1990, que o MEB passa a desenvolver ações mais diretas com a Diocese 

de Caetité19, diocese a qual Guanambi é pertencente (REIS, 2009). 

O MEBIC surge em 1996, quando a diocese de Caetité transfere a responsabilidade do 

MEB para as paróquias, passando estas a assumir o processo de alfabetização dos jovens, 

adultos e idosos. Em 2002 acontece à criação da Associação Brotando Vidas - ABV20 que passa 

                                                 
19 A diocese de Caetité atende a 33 cidades da região sudoeste da Bahia, com um quantitativo de 35 paróquias, as 

quais atendem fiéis nas Comunidades Eclesiais de Base. Disponível em: http://diocesedecaetite.org.br/paróquias/ 

Acesso em: 15 de jun. 2017.  
20 Além dos trabalhos do MEBIC, a Associação Brotando Vidas, assessora e acompanha as seguintes ações: 

“Tempero Verde (oferece formação humana e profissional aos adolescentes e jovens de 13 a 18 anos em situação 

http://diocesedecaetite.org.br/paróquias/
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agora a assumir diversos projetos existentes no município, a exemplo o MEBIC. A metodologia 

do MEBIC se fundamenta nas concepções de Paulo Freire, numa pedagogia que valoriza as 

práticas sociais do sujeito e preconiza o desenvolvimento da sua autonomia (REIS, 2009).    

Até aqui apresentamos alguns elementos históricos envolvendo o processo de 

construção da EJA no município de Guanambi, que acontece desde os movimentos de Educação 

Popular, implantação de programas de alfabetização à consolidação da EJA enquanto 

modalidade regular.  

A cidade de Guanambi possui, atualmente, 29 escolas, sendo que destas, 7 atendem à 

Educação de Jovens e Adultos (SME, 2018) por meio da EJA I (estágio I – 1ª a 2ª série; estágio 

II, 3ª a 4ª série) e EJA II (estágio I -   5ª a 6ª série; estágio II - 7ª a 8ª série).  Conforme 

especificado a seguir:  
 

  

Quadro 1 – Escolas que atendem a EJA e número de matrículas. 

Escola Localização  Segmento Matrículas  

Colônia Agrícola de 

Ceraíma  

Rural/ Distrito de 

Ceraíma 

EJA II 18 

Emília Mila de Castro  Urbana  EJA I 59 

Profª. Enedina Costa de 

Macêdo  

Urbana EJA I e II 205 

José Neves Teixeira  Urbana EJA II 127 

Profª. Josefina Teixeira 

de Azevedo  

Urbana EJA I e II 212 

Maria Regina Freitas  Urbana EJA I e II 113 

Pedro Barros Prates  Urbana/Distrito de 

Mutans  

EJA I e II 107 

Total 841 

Fonte: DEAP - SME / Guanambi, 201821. 

 

A partir de tais informações podemos perceber que das 29 escolas existentes no 

município, 7 atendem à EJA. Podemos assim verificar que, apenas, 24,13% das escolas 

existentes no município atendem à EJA, o que é um quantitativo que precisa ser refletido. O 

Censo realizado no ano de 2010, pelo IBGE, nos mostra que o índice de habitantes do município 

de Guanambi, com mais de 15 anos que não dominavam a leitura e a escrita, foi de 21,1% da 

população local, que corresponde a 16.647 habitantes do total da população.  

                                                 
de risco social); Recivida (busca a preservação da natureza e conscientização para os problemas sociais e 

ambientais);  Projeto Crescer juntos (formação humana, espiritual e social à criança, adolescentes e senhoras); 

projeto Equipe de Caridade (atende famílias carentes dos bairros e da zona rural); Casa de Acolhida Madre 

Hipólita (acolhe acompanhantes de doentes e gestantes carentes de outros municípios e da zona rural)”.  

Disponível em: http://paroquiadeguanambi.com.br/portal/2017/02/23/eleita-a-nova-presidencia-da-abv/ Acesso 

em: 27 de mar. 2017.  
21 Quadro construído a partir das informações disponibilizadas pelo Departamento de Ensino – DEAP da Secretaria 

Municipal de Educação – SME. Estas informações correspondem até março de 2018.   

http://paroquiadeguanambi.com.br/portal/2017/02/23/eleita-a-nova-presidencia-da-abv/
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Fonte: Carvalho (2013) e SME/Guanambi (2017).  

Esses dados são referentes ao ano de 2010, pois até o momento não temos informações 

mais recentes. Entretanto, queremos destacar que a educação em suas diferentes modalidades é 

um direito de todo o cidadão, como assegura a Constituição Federal (art. 205). Não podemos 

negar a existência de sujeitos que tiveram/ têm suas trajetórias escolares truncadas e que devem 

ser impulsionados a retornarem à escola para aprimorar a sua formação humana, social, 

educacional e intelectual, uma vez que não podemos reduzir a EJA à ótica do “domínio da 

escrita”.  Santos et al. (2014, p. 13) enfoca que “alfabetização de pessoas jovens e adultas 

(EPJA) é um direito de todo ser humano, não podendo, portanto, serem negligenciadas e 

esquecidas pelo poder público municipal, estadual e federal”.   

A partir das informações obtidas no DEAP/SME, podemos perceber que a EJA é uma 

necessidade no contexto educacional Guanambiense, uma vez que a permanência do estudante 

é algo que deve ser tratado com cuidado, visto que é elevado índices de evasão.   

As tabelas seguintes contextualizam a EJA em Guanambi, nos períodos 2007 a 2017. 

Com isso, podemos conhecer como tem acontecido seu atendimento.    

 

Tabela 1 – Matrículas, evasões e permanências 2007 a 2011 – TOPA 

Ano  Matrícula Inicial  Permanência  Evasão 

2007/2008 943 727 216 

2009 1.632  971 661 

2010 3.273 1.309 1.964 

2011 888 548 340 

Total 6.736 3.555 3.181 

Total % 100% 52,77% 47,22% 

 

 

Observamos, que no período de 2007 a 2011, anos marcados pela presença do TOPA, o 

índice de permanência22 se apresentou maior que o índice de evasão, correspondendo a 52,77%, 

entretanto, visualizamos que o índice de evasão se mostra significativo, 47,22%. São vários os 

fatores que podem contribuir para a evasão do educando da EJA, desde as dificuldades de 

aprendizagem, às questões relacionadas a fatores econômicos e sociais, como a prioridade ao 

trabalho, devido às questões financeiras e de sobrevivência, à falta de motivação que pode ser 

vivenciada pelo educando no ambiente escolar, além do distanciamento do currículo com as 

realidades e os saberes dos estudantes.      

                                                 
22 Para a obtenção do índice de permanência realizamos a soma do número de alunos aprovados e reprovados.  
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No período de 2012 a 201723, a rede municipal de ensino matriculou o total de 4.515 

educandos na EJA. Desse quantitativo houve 97 trancamentos (2,1%) e 2.750 alunos 

permaneceram na escola, ou seja, 62,23%, o que foi maior que o índice de evasão que se 

mostrou o correspondente a 35,67%. Podemos verificar que evasão ainda tem se mostrado 

muito presente nas turmas de EJA, fato este observado a partir das análises das informações 

obtidas, as quais apresentam que 35,67% dos alunos matriculados nas turmas de EJA, acabam 

por vivenciar o fenômeno da evasão, o que implica a questionar as possíveis causas para a 

ocorrência desse fato.  

As tabelas a seguir, especificam a EJA na modalidade do Ensino Fundamental, EJA I e 

EJA II, no âmbito do município de Guanambi, no período de 201224 a 2017.    

 

Tabela 2 – Matrículas, aprovações reprovações e evasões 2012 a 2017 - EJA I e EJA II 

Segmentos  Matrículas Aprovados Reprovados  Trancamentos Evasões   

EJA I (2012 – 

2017)  

1.230  346 392 33 459 

EJA II (2012 

– 2017) 

3.285  1.535   477 64 1.209 

Total 4.515   1.881  869 97 1.668 

 

 

Visualizamos, nesta a tabela que o número de estudantes na EJA II é superior aos da 

EJA I, fato esse relacionado ao retorno dos sujeitos, que tiveram que abdicar da escola, em 

determinado momento de suas vidas, principalmente, devido às questões relacionadas ao 

trabalho, e que hoje retornam à escola, pois enxergam nela a possibilidade de instrução para 

busca de melhores condições de vida.    

Somos levados a perceber que na EJA I, a permanência é de 61,65% dos estudantes 

matriculados (tendo por base aprovações e reprovações) e a evasão foi de 38,34%. É visível 

que o índice de evasão é uma realidade que precisa ser refletida no município, visto que este 

fenômeno tem se mostrado latente. Outro aspecto a apontar, é que no período de 2012 a 2017, 

nas turmas EJA I, o número de reprovações se mostrou superior às aprovações.  

Este é um dado que nos chama atenção e nos implica a refletir sobre as possíveis causas 

para que tal fenômeno ocorra: Seriam as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores? 

Seria o currículo instituído? O currículo estabelece uma relação de pertença com o educando? 

Seriam as dificuldades de aprendizagens vivenciadas por esses estudantes? Seria a formação 

                                                 
23 Não contabilizados o ano de 2018, visto que tais dados serão disponibilizados com encerramento do ano letivo.  
24 Até o ano de 2015 eram chamadas de classes de aceleração.  
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oferecida aos professores? Seria o cansaço desses educandos, que em sua maioria, são alunos – 

trabalhadores?   

Quanto à EJA II, observamos 76,2% dos estudantes foram aprovados e 23,7% 

reprovados. Outro aspecto a considerar, é que a permanência, 62,46% (número de aprovados e 

reprovados) se mostrou superior ao índice de evasão, 37, 53%. 

A EJA no município de Guanambi tem apresentado seus avanços, fato esse 

exemplificado com as turmas de EJA II em relação ao índice de permanência e aprovação. 

Entretanto, existem questões que precisam ser analisadas e tratadas com cuidado, com 

empreendimento de ações que oportunizem a sua melhoria, a exemplo, o desenvolvimento de 

estratégias que reflitam o índice de reprovações vivenciadas nas turmas de EJA I, de forma a 

analisar seus possíveis fatores na perspectiva de combatê-los.  

Guanambi de acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, conta no ano de 

2018 com o quantitativo de 57 professores, com diferentes formações, que atuam nas turmas de 

EJA I e II, distribuídos nas seguintes instituições de ensino:  

 

Quadro 2 – Número de professores da EJA em Guanambi.  
Escola Número de 

docentes  

Colônia Agrícola de Ceraíma  7 

Emília Mila de Castro  5 

Profª. Enedina Costa de Macêdo  11 

José Neves Teixeira  6 

Profª. Josefina Teixeira de Azevedo  14 

Maria Regina Freitas  6 

Pedro Barros Prates  8 

Total  57 

         Fonte: DEAP/SME Guanambi (2018).  

 

 

Esses professores participam mensalmente, de planejamentos coletivos, realizados pelo 

Centro de Treinamento de Professores – CETEP, com coordenadores pedagógicos, que 

orientam sobre os conteúdos a serem estudados em sala, além de momentos de estudos sobre 

temáticas relacionadas ao universo da docência e da Educação de Jovens e Adultos. Sendo que 

estes encontros acontecem por segmento de ensino.  

É importante apontar que a participação dos professores nesses encontros de formação 

já está contabilizada na carga horária de suas atividades complementares – ACs. Podemos assim 

perceber, que existe preocupação do município na orientação dos professores com relação às 

suas práticas pedagógicas, fato esse exemplificado pelos encontros realizados pelo CETEP.  
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Buscamos aqui apresentar o contexto educacional Guanambiense, estabelecendo o olhar 

sobre a Educação de Jovens e Adultos, de maneira a visualizar suas trajetórias, caracterizando 

os aspectos educacionais desta modalidade educativa na rede municipal.  

Sabemos que a EJA, apesar de todos os desafios enfrentados, vem, por meio de 

constantes lutas, alcançando seu espaço no contexto educacional. Isso nos leva a perceber que 

essa modalidade educativa é fruto de muita resistência. Resistência dos sujeitos que tiveram ao 

longo de sua história de vida, diversos direitos negados, principalmente o direito de terem 

acesso à escola.  Quando tratamos de EJA, estamos a falar de sujeitos que enxergam a escola 

como possibilidade de melhoria das suas condições de vida, estando ali porque querem e porque 

anseiam por algo.  

 

2.3.3 O Lócus da Pesquisa: o Colégio Municipal Árvores do Sertão. 

 

O Colégio Municipal Árvores do Sertão25, foi fundado por meio do Decreto nº 88 de 16 

de maio de 1994, publicado no Diário Oficial do município de Guanambi, em 30 de novembro 

de 1995.   

Segundo dados do IDEB no ano de 2017 a instituição matriculou  o quantitativo de 618 

alunos, distribuídos em 23 turmas, atendendo alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 

à Educação de Jovens e Adultos, com turmas de EJA I e EJA II.   

O funcionamento da instituição escolar acontece nos três turnos, sendo que no noturno 

atende, especificamente, aos alunos da EJA. O corpo docente da escola é constituído por 27 

professores, sendo que destes 11 atuam na EJA, conforme demonstrado na tabela a seguir:  

 
 

 

Tabela 3 – Número de professores do Colégio Municipal Árvores 

do Sertão – 2018 -  EJA I e EJA II 

Segmentos Nº de Professores  

EJA I (1ª a 4ª série) 5 

EJA II (5ª a 8ª série)  6* 

Total 11 

Fonte: DEAP/ SME (2018). 

* Há três professores que atuam na EJA I e II.  

 

                                                 
25 Pseudônimo criado pela pesquisadora.  
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Fonte: SME (2017). 

Fonte: SME (2017). 

Fonte: SME (2017). 

 

No ano de 2017, o IDEB dessa instituição referente aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental foi de 4,5, e de 4,1 para os anos finais do Ensino Fundamental.  A instituição 

possui uma Sala de Recursos Multifuncionais que desenvolve um trabalho de referência no 

município com os alunos que possuem algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou 

deficiência, a qual atende aos alunos ali matriculados e a estudantes de outras instituições 

escolares vizinhas.   

Com relação à EJA, segundo informações obtidas com a SME, o Colégio Municipal 

Árvores do Sertão, possui, atualmente, 2 turmas pertencentes à EJA I (1ª a 4ª série ) e 3 turmas 

que pertencem à EJA II (5ª a 8ª série ).  

Tendo por base o demonstrativo de movimentação e rendimento escolar do ano de 2017, 

elaboramos as tabelas a seguir, as quais têm o intuito de contextualizar a oferta da EJA na 

instituição pesquisada.  

 

Tabela 4 – A EJA no Colégio Municipal Árvores do Sertão – EJA I – Ano 2017. 

Segmento  Matriculados  Frequentes  Permanência %   

EJA I (Estágio I - 1ª a 2ª série)  16  12 75 % 

EJA I (Estágio II - 3ª a 4ª 

série)  

29  18 62,068% 

Total  45 30 66, 66% 

 

 

Tabela 5 – A EJA no Colégio Municipal Árvores do Sertão – EJA II – Ano 2017 

Segmento Matriculados  Frequentes  Permanência %   

EJA II (Estágio I - 5ª - 6ª série)  57  50 87,71% 

EJA II (Estágio II - 7ª - 8ª 

série)  

42  40 95,23% 

Total 99 90 90, 9% 

 

 

Tabela 6 – A EJA no Colégio Municipal Árvores do Sertão – EJA I e EJA II – Ano 

2017 

Segmento Matriculados  Frequentes Permanência %   

EJAI (1ª - 4ª série) 45 30 66, 66% 

EJA II (5ª - 8ª série)  99 90 90, 9% 

Total 144  120 83, 33% 

 

  

Com base nas informações apresentadas, o índice de permanência se mostra 

significativo, tanto nas turmas de EJA I, quanto na EJA II. O menor índice de permanência é 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação (2017). 

* Nas Classes de Aceleração I houve 1 trancamento e 1 aluno falecido.  

verificado nas turmas do Estágio II, correspondente a 3ª e 4ª série, da EJA I. Observamos no 

total que o índice de permanência nas turmas de EJA I (Estágio I e II) é de 66,66%.  

Podemos visualizar na tabela 5 que o índice de permanência EJA II, estágio II é de 

95,23%, um valor significativo, considerando as dificuldades de permanência vivenciadas pelos 

estudantes da EJA, em sua maioria educandos trabalhadores. No que se refere a análise das 

turmas de EJA II, observamos uma permanência de 90,9%.       

É possível perceber que o índice de permanência das turmas de EJA I e EJA II, chega a 

83,33 %, que é número importante, tendo em vista as realidades vivenciadas pela EJA, tratada, 

muitas vezes, de forma marginal, fato esse evidenciado pelo fechamento das turmas de EJA. 

Esse índice de permanência nos leva a refletir sobre aspectos vivenciados na EJA nessa escola, 

possibilitando-nos a problematização sobre o que tem contribuído para a permanência desses 

educandos. 

A Secretaria Municipal de Educação apresenta que no ano de 2016, o Colégio Municipal 

Árvores do Sertão, contou com o quantitativo de 97 estudantes matriculados nas turmas de 

Educação de Jovens e Adultos. Conforme descrito na seguinte tabela:  
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EJA I 26 20 6  

 

69 

8 12 

EJA II 71* 49 20 49 0 

Total  97 69 26 57 12 

Total% 100% 71,1% 26,8% 100% 82,6% 17,4% 

 

    

 

Visualizamos, na tabela 7, que o índice de permanência, 71,1%, e de aprovação 82,60%, 

nas turmas de EJA I e II, se mostraram maiores que a evasão, 26,8% e a reprovação, 17,4%. 

Essas informações nos levam a perceber que a EJA do nesta instituição, apesar de todas as 

dificuldades vivenciadas no cenário educacional, tem conseguido que seus educandos 

permaneçam na escola e prossigam com seus estudos. Esse é um dos motivos que nos implicam 

Tabela 7 – Matrículas, evasões, permanência, aprovados e reprovados da EJA I e 

EJA II: Ano 2016. 
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a pesquisar a Educação de Jovens e Adultos nesse espaço escolar. No que se refere às 

aprovações, observamos que 82,6% dos educandos foram aprovados.   

Na tabela 7, conseguimos visualizar dois fenômenos importantes e opostos, na EJA I, o 

índice de aprovados se mostrou inferior ao de reprovados, que foi de 60%; já nas EJA II 

observamos que a inocorrência de alunos reprovados.   

No decorrer dessa seção buscamos contextualizar a Educação de Jovens e Adultos no 

âmbito da cidade de Guanambi e o lócus em que a pesquisa foi construída. Destacamos que a 

obtenção das informações que balizam este estudo foram construídas processualmente, a partir 

de visitas realizadas na Secretaria Municipal de Educação, ao Conselho Municipal de Educação 

e ao Colégio Municipal Árvores do Sertão, sendo que o período de coleta das informações 

iniciou-se no mês no mês de agosto 2016.   

 

 

2.3.4 Narradoras de suas Itinerâncias: as participantes da pesquisa  

 

  

Essa pesquisa foi elaborada a partir da colaboração de cinco professoras26 atuantes nas 

turmas de EJA de uma escola pública da rede municipal de Guanambi. Delimitamos esse 

quantitativo devido ao fato de trabalharmos com o dispositivo das entrevistas narrativas. 

Entendemos as entrevistas narrativas como dispositivos, pois elas se configuram linhas 

multilineares, isto é, permitem o acesso à variadas questões que envolvem o sujeito, é desbravar 

os trajetos que o constituem e que constroem as suas linhas de subjetivação, sua identidade. A 

narrativa é dispositivo, pois permite viver a crise, o conflito, já que somos levados a rememorar 

a nossa experiência, refletir nossa condição e como esse ato nos constitui pessoa (DELEUZE, 

2015).  

A experiência possibilitada pelo dispositivo da entrevista narrativa é marcada por 

subjetividades e singularidades necessitam ser observadas e apreendidas pela pesquisadora no 

decorrer das análises para sistematização desse estudo. Estas análises tiveram sua centralidade 

na compreensão das trajetórias formativas destas professoras, buscando, a partir de tais, 

perceber possíveis elementos sinalizados em suas narrativas que poderiam contribuir para 

refletir na formação de professores na especificidade da Educação de Jovens e Adultos. 

                                                 
26 Todas as participantes da pesquisa são mulheres.  
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Foi feito o primeiro contato com os professores da unidade escolar27, com o objetivo de 

estabelecer um momento de diálogo acerca da proposta de pesquisa e sensibilizá-los à 

participação (Apêndice F). A priori havíamos definido que os critérios para participação seriam 

os cinco professores com maior tempo de docência na EJA, entretanto analisando a proposta de 

trabalho, decidimos revisitar tal critério, visto que entendemos que o processo narrativo 

perpassa ao campo da entrega, assim decidimos perceber o desejo dos professores em participar 

da pesquisa, caso o número de docentes que desejassem participar se mostrasse superior, 

aplicaríamos o critério anteriormente estabelecido, fato que não precisou ocorrer.  

Estabelecemos uma agenda para as entrevistas narrativas (EN), a qual obedecia aos dias 

e horários indicados pelas professoras. Devido à dinâmica de trabalho dessas profissionais e 

priorizando as sugestões indicadas por elas é que realizamos as EN nos horários de suas 

Atividades Complementares (ACs)28.  

Respeitando tais indicações, iniciamos a realização das entrevistas narrativas (Apêndice 

G). Após a realização de cada EM, logo, procedemos com sua transcrição e textualização de 

forma a não perder elementos, características, perceptíveis pela pesquisadora no decorrer da 

narrativa de cada participante. Essas entrevistas narrativas foram devolvidas à sua respectiva 

narradora com a finalidade de verificarem a integralidade de sua narrativa e autorizarem ou não 

a sua publicação. Todas se mostraram favoráveis à sua divulgação.  

De posse destas entrevistas, elaboramos o perfil biográfico das participantes, que para 

se efetivar precisou perpassar pela análise, na especificidade do tempo I: pré – análise/ leitura 

cruzada29. O quadro abaixo identifica o perfil dessas professoras:  

 

Quadro 3: Perfil biográfico das professoras narradoras. 

Narradora Naturalida

de 

Formação Faixa 

etária  

Tempo 

na 

docência 

Tempo 

docência 

na EJA 

Disciplinas 

lecionadas 

atualmente 

Carga 

horária 

na 

Rede 

Anjico30 Guanambi – 

Bahia  

Especialista 50 – 60 

anos 

20 anos 4 anos Educação 

Física  

40h 

                                                 
27 Em 16 de abril de 2018.  
28 A Portaria nº 087 de 01 de outubro de 2013, regulamenta as atividades complementares - ACs no âmbito da rede 

municipal de Guanambi. A normativa estabelece que aos profissionais da educação devem ser assegurados 1/3 de 

sua carga horária para desenvolvimento dos seus ACs, horários destinados aos professores para “planejamentos 

(preparação de aulas), avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos com a comunidade e 

aperfeiçoamento profissional”. (BAHIA, 2013, p. 1) 
29 Os caminhos percorridos para as análises estão evidenciados no tópico 2.5 Sistematizações dos percursos de 

análise das entrevistas narrativas – EN.  
30 Na construção dessa pesquisa foi utilizado pseudônimos, com o objetivo de garantir o sigilo da identidade da 

participante. Adotamos por pseudônimos árvores nativas do sertão da Bahia, as quais trazem o simbolismo da 

história e resistência.  
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Andiroba Candiba – 

Bahia  

Especialista 40 – 50 

anos  

20 anos  6 anos  Língua 

Portuguesa, 

matemática 

e ciências  

40 h  

Jurema Monte Alto 

– Bahia  

Especialista 40 – 50 

anos 

21 anos  6 anos  Língua 

Portuguesa  

60 h  

Aroeira  Guanambi – 

Bahia  

Especialista 40 – 50 

anos 

19 anos  3 anos  Língua 

Portuguesa, 

história e 

artes  

40 h 

Jatobá  Candiba – 

Bahia 

Especialista 40 – 50 

anos 

30 anos 17 anos  Artes e 

atividades 

laborais  

40 h  

  Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) por meio das entrevistas narrativas.   

 

Verificamos que todas as professoras participantes deste estudo têm um largo tempo de 

experiência na docência e, além disso possuem a formação exigida para exercício da função, 

também são pós-graduadas, o que significa a busca pelo conhecimento e pela melhoria das suas 

práticas de ensino. Quanto ao tempo de atuação na Educação de Jovens e Adultos foi perceptível 

uma variação, o que contribuiu para que enxergássemos as trajetórias dessas profissionais sob 

variadas vertentes, tanto daquelas que estão há maior tempo na EJA, quanto as que estão há 

pouco tempo. Essa variabilidade temporal potencializou e contribuiu para traçarmos diferentes 

compreensões sobre como podemos refletir uma formação de professores para esta modalidade 

educativa.  

Das cinco professoras, protagonistas deste estudo, três são naturais e residiram, até 

determinado momento de suas vidas, nos municípios de Candiba31 e Palmas de Monte Alto32, 

cidades classificadas como urbanas, mas que possuem características rurais33. A mudança para 

o município de Guanambi ocorreu por fatores associados ao matrimônio, falecimento de um 

familiar, por questões de trabalho/ aprovação em concurso público.  

Todas as protagonistas exercem função efetiva, o que é um aspecto positivo, pois os 

profissionais desenvolvem sua função com liberdade, possuem condições para lutar pelo 

                                                 
31 O município de Candiba está localizado a 762Km de Salvador, a economia do município centra-se na agricultura 

e pecuária e faz parte da microrregião de Guanambi.  O último censo, realizado em 2010, aponta que esta cidade 

possuía o quantitativo de 12.210 habitantes.   
32 A cidade de Palmas de Monte Alto situa-se a 865 Km da capital, sua economia também reside na agricultura e 

pecuária. O IBGE (2010) informa que o município tinha o quantitativo de 20. 779 habitantes. O município de 

Guanambi, antes chamado de Bela Flor, pertencia à cidade de Palmas de Monte Alto, a partir da lei estadual nº 

1.364, de 14 de agosto de 1919 ocorre seu desmembramento.  
33 Possuem poucos habitantes e seus meios de produção estão centrados na agricultura e pecuária, além de que 

muitos dos seus moradores se deslocam, geralmente, para o município de Guanambi para acesso a serviços de 

saúde e educação.   
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cumprimento das leis que asseguram a oferta de uma educação de qualidade. Meireles (2013, 

p. 80, grifo nosso) partilha que “[...] a situação de efetivas, empodera, em certa medida, estas 

professoras de segurança e autonomia, apresentando condições favoráveis ao exercício da 

profissão [...]”.   

Os vínculos empregatícios estabelecidos por contratos acabam por gerar a rotatividade 

docente, o que interfere na oferta de uma educação de qualidade, isto porque os profissionais 

ficam impossibilitados de desenvolverem ações contínuas que promovam o desenvolvimento 

escolar. Silva (2007, p. 28) relata:  

 

“[...] a rotatividade docente no Brasil pode ser melhor compreendida se 

inserida no contexto da precarização do trabalho docente, uma vez que a sua 

existência pode estar relacionada a uma situação de precariedade na busca ou 

na manutenção do emprego docente [...].    

 

 

Outro aspecto relacionado aos regimes de contratações é que os mesmos acabam, por 

vezes, submetendo vários professores a condições desgastantes profissionalmente; muitos, se 

veem silenciados, submissos, impossibilitados de lutarem por seus direitos, isso porque a 

garantia do trabalho é um dos fatores determinantes em suas vidas.   

O quadro acima permitiu visualizar as principais caraterísticas presentes no grupo 

pesquisado. O garimpo das informações para o estabelecimento de tal perfil foi originado pelo 

processo analítico das entrevistas narrativas. Tal processo permitiu visualizar as características 

que demarcam o perfil de cada protagonista deste estudo.  

 

Quadro 4: Percepções biográfica sobre as narradoras 

Narradora Percepções biográficas sobre as narradoras 

 

 

Angico 

Possui 53 anos, é professora há 20 anos. Narra a sua infância por suas peraltices 

e pela disciplina exigida pelo sistema escolar da época. Rememora que o acesso 

ao mundo do trabalho ocorreu precocemente, vivenciado a realidade de aluna-

trabalhadora. Uma das singularidades de sua narrativa está no enfrentamento 

para estudar, isto porque, o marido não aceitava, vivenciando conflitos 

familiares. O aspecto marcante na trajetória dessa narradora é o desejo pelo 

conhecimento, a busca por aperfeiçoamento profissional e o reconhecer-se 

pessoa em construção, mesmo diante dos desafios diários.  

 

 

Andiroba 

Natural da cidade de Candiba, tem 45 anos e é professora há 20 anos. Sua história 

de vida é marcada pela perda precoce de sua mãe, aos 12 anos, o que a faz mudar-

se para a cidade de Guanambi para morar e trabalhar com outra família, o que 

para ela foi um desafio viver com a ausência da mãe e adaptar-se à realidade de 

uma outra cidade. Quanto a sua infância narra das dificuldades enfrentadas na 

zona rural e da representação da força de sua mãe pelo insistente incentivo aos 

estudos. A sua narrativa está marcada por olhar de esperança, de desejo por uma 
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Narradora Percepções biográficas sobre as narradoras 

educação que transforme a vida de seus educandos, tornando-os a cada dia 

cidadãos melhores. 

 

 

 

Jurema 

Natural de Palmas de Monte Alto, possui 44 anos e está na docência há 21 anos. 

Durante sua infância vivenciou a paralisia infantil, quadro que conseguiu 

reverter com o tratamento em Belo Horizonte. A separação dos pais é algo 

narrado como fato que deixou marcas em sua vida, isso porque sua mãe teve que 

encarar sozinha a educação dos filhos. Um dos fatos narrados que marcaram a 

sua trajetória escolar foi uma “canetada” dada por uma professora e o 

encantamento que tinha com as aulas ministradas por uma professora de 

geografia, que se constitui para ela em um exemplo a ser seguido. Uma das 

características dessa narradora é a força, o comprometimento, a vontade que ela 

demonstra quando relata o desejo para que seus alunos aprendam, além da 

postura de indignação e denuncia diante da negligência do poder público para 

com a EJA.    

 

 

Aroeira 

Possui 48 anos e atua como professora há 19 anos. Narra a priori que ingressou 

no magistério para atender o desejo de sua mãe, entretanto estabeleceu uma 

relação de pertencimento com a docência tão profunda que hoje se vê engajada 

em diversos movimento de luta pela educação, por meio da constante 

participação em Conselhos de Educação e na gestão da escola. Um dos traços 

que marcam a experiência narrativa desta profissional é olhar crítico e reflexivo 

que demonstra ante as questões educacionais.     

 

 

Jatobá 

Nasce em Vila Neves, comunidade de Candiba; está na docência há 30 anos. 

Uma das características dessa narradora é gosto que tem com as artes. Sua 

infância é relembrada pelas histórias contadas por sua mãe, definida por ela 

como uma “eximia contadora de histórias”. A mesma narra que tinha o desejo 

de fazer artes cênicas, entretanto a não aceitação do pai a impossibilitou. O 

aspecto marcante de sua narrativa está no encantamento que esta tem com a 

educação, na vontade de promover em seus educandos a capacidade de sonhar, 

como ela mesma apresenta em sua narrativa “ sonhar sempre é bom!”.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) a partir das narrativas.  

 

A partir desse quadro visualizamos as características biográficas que singularizam a 

trajetória das participantes, nos concedendo aportes não só para a percepção da totalidade de 

cada entrevista narrativa, como também consubstanciaram a construção do perfil biográfico do 

grupo, fundamentando as análises construídas no decorrer do estudo.   

 

2.4 A ENTREVISTA NARRATIVA: DISPOSITIVO DE ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

Na construção de uma pesquisa é fundamental que os dispositivos utilizados para a 

obtenção das informações ou dados, dialoguem com o objeto, objetivos e com a problemática 

de estudo, é, justamente, essa conexão que possibilita a consolidação da pesquisa científica. 

Conforme já posto, o objetivo geral desta pesquisa delimitou-se em compreender as 

trajetórias formativas das professoras da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da Rede 
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Pública Municipal de Guanambi, e de como estas podem contribuir para refletir a formação de 

professores para a EJA.  

Ante tal objetivo, é que decidimos utilizar como dispositivo de constituição deste 

trabalho as entrevistas narrativas – EN. Jovchelovitch e Bauer34 (2002, p. 95) conceituam a 

entrevista narrativa como “[...] uma forma de entrevista não estruturada, de profundidade, com 

características específicas. Conceitualmente, a ideia da entrevista narrativa é motivada por uma 

crítica ao esquema pergunta-resposta da maioria das entrevistas”. Buscando transcender a 

lógica de perguntas e respostas e considerando o objeto de estudo desta pesquisa, é que 

utilizamos como dispositivo as entrevistas narrativas, pois elas proporcionam o acesso às 

(auto)biografias das professoras, às suas dimensões pessoais, profissionais e  sociais, que 

integram as suas trajetórias formativas.  

As narrativas possibilitam aos seus narradores a “[...] compreensão do sentido de suas 

histórias de vida pessoais e profissionais” (BRITO, 2010, p. 53). Isto é, atuam como 

dispositivos não só de pesquisa e de investigação, mas também de formação, pois permitem ao 

sujeito narrador colocar-se em processo de (auto)reflexão, questionamento de si e do seu 

contexto.  

 

[...] o narrador, ao rememorar sua história de vida, envolve-se em movimentos 

de reflexão acerca de experiências, o que implica a materialização de 

processos de reflexão que resultam no autoconhecimento. Implica, ainda, na 

revisitação das experiências vividas e das práticas de pesquisa e de formação 

(BRITO, 2010, p. 53). 

 

Nesse sentido, as narrativas, sejam orais ou escritas, promovem no sujeito narrador a 

possibilidade de análise e reflexão do seu eu, das relações sociais e contextos por ele 

experienciados. Souza (2007) explica que as narrativas constituem movimentos de investigação 

– formação, de tomada de consciência de si e de construção de saberes 

Na realização de uma entrevista narrativa estamos a adentrar processos existenciais, 

históricos, culturais e pessoais que são representações da identidade do sujeito. A narrativa 

possui uma dimensionalidade e individualidade que deve ser observada, portanto, devemos ter 

o cuidado de analisá-la em sua totalidade, pois como atesta Souza (2007, p. 66) “[...] as 

narrativas se legitimam como fontes imprescindíveis, ainda que não as únicas, de compreensão 

dos fenômenos humanos”.   

                                                 
34 Jovchelovitch; Bauer (2010) se fundamentam em Schutze (1977; 1983; 1992) para construção de sua perspectiva 

de entrevista narrativa.  
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Um importante aspecto da entrevista narrativa é a liberdade que esta oferece para que o 

sujeito narre, conte a sua história de forma livre, enfocando aquilo que ser considera 

significativo à sua existência e que o identifica. Esse aspecto é chamado por Jovchelovitch e 

Bauer (2002, p. 95) de “fixação da relevância” que consiste no ato do sujeito, no decorrer da 

sua experiência narrativa, relatar fatos que exerceram alguma dimensionalidade em vida, e que 

constituíram/constituem sua percepção de mundo. Seu processo narrativo não é, portanto, 

aleatório e sim seletivo; o sujeito narra o que consciente ou inconscientemente é importante à 

sua existência, por essa experiência narrativa obtemos os centros temáticos35 que oportunizam 

o acesso às estruturas de relevância daquele sujeito.     

As entrevistas narrativas atuam como dispositivos que buscam reconhecer e valorizar o 

potencial histórico do homem, um ser, genuinamente, histórico, que sempre procurou formas 

de contar suas histórias, de narrar a sua vida e imerso nesse processo, consciente ou 

inconscientemente, refletir a si e constituir-se pessoa (MEIRELES, 2015).  

Quanto a tal aspecto Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 91) partilham:  

 

Na verdade, as narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos 

em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana uma 

necessidade de contar; contar histórias é uma forma elementar de 

comunicação humana e, independentemente do desempenho da linguagem 

estratificada, é uma capacidade universal. 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.  

 

É eminente entendermos que as entrevistas narrativas são dispositivos possibilitadores 

de investigação e de formação do sujeito. A mesma nos insere num movimento de reflexividade, 

isto porque, nos permite enxergamo-nos como protagonista da nossa história, o que coopera 

para a (re)construção e fortalecimento das nossas identidades pessoais e coletivas. A 

experiência narrativa coloca em confronto o que foi vivido pelo sujeito, com o que se tornou e 

projeta-o a uma perspectiva futura (SOUZA, 2004).      

O primeiro caminho percorrido para a obtenção das entrevistas narrativas foi a 

construção de um roteiro, o qual teve a finalidade de nortear o desenvolvimento das narrativas 

                                                 
35 Souza (2004) define como Unidades de Análise Temática (UAT) ou Unidades Descritivas (UD). Na elaboração 

desse estudo decidimos pela definição de unidades de análise temática (SOUZA, 2004) explicitada no tópico 2.5 

sistematização dos percursos de análise das entrevistas narrativas – EN.   
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das participantes e contemplar o objeto de estudo. A construção desse roteiro deu-se por meio 

do que chamamos de temáticas geradoras36 que atuaram como mobilizadoras da experiência 

narrativa, isto é, a finalidade dessas temáticas era orientar a entrevista narrativa, de forma que 

as participantes compreendessem quais aspectos de sua narrativa seriam observados na 

construção da pesquisa. Tais temáticas atuaram como macroestruturas, que nos possibilitaram 

chegar às microestruturas e estas nos fizeram perceber as singularidades de cada experiência 

narrativa, contribuindo à efetivação da análise.     

Assim, observando o objeto de estudo, foram utilizadas as seguintes temáticas geradoras 

das narrativas:  

 

Quadro 5: Temáticas geradoras das entrevistas narrativas 

Temática Geradora Objetivos  

 
 

Escolarização 

a) Narrar suas trajetórias escolares, seus 

percursos como estudantes da Educação Básica.  

Tais experiências escolares são fundamentais ao 

processo formativo do sujeito.  

 

 

Entrada e trajetória formativa na profissão e 

na EJA 

a) Narrar como ocorreu a sua entrada na docência 

e na EJA; 

b) Contar como tem sido sua trajetória na 

profissão (prática profissional, desafios, 

formação e etc).     

 

Outros espaços e tempos de formação 

a) Narrar que outros espaços foram e/ou são 

elementares à sua trajetória formativa, vez que 

compreendemos que a formação também se dá 

em outros espaços.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) para realização das entrevistas narrativas.  

   

 

Destacamos que as temáticas geradoras não retiraram a essência e a dimensão das 

narrativas das professoras. Tais temáticas contribuíram para que as participantes se sentissem 

confortáveis em saber quais os principais aspectos das suas narrativas seriam discutidos na 

pesquisa. As temáticas não impediram que as narradoras deixassem de apontar outros elementos 

de suas experiências que, também foram fundantes a este estudo.  

As entrevistas narrativas foram obtidas por meio de um planejamento (especificado no 

apêndice G dessa dissertação). Desde o mês de outubro do ano de 2016 estávamos em contato 

                                                 
36 As temáticas geradoras deste estudo têm suas raízes nos eixos temáticos de uma proposta de trabalho científico 

da disciplina Educação, (auto)biografias e Ruralidades, ministrada pelos docentes Prof. Dr. Elizeu Clementino de 

Souza e Prof.ª Dr.ª Jane Adriana Vasconcelos, semestre 2014.2, no Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu 

em Educação – PPGEduc,  da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.  Tal disciplina oportunizou o primeiro 

contato e encantamento com a pesquisa (auto)biográfica, narrativas, os ateliês e as histórias de vida. Essa 

experiência me fez estabelecer uma relação de pertencimento e implicação com essa metodologia.  
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com a unidade escolar, com o intuito de obtermos informações sobre a instituição que 

fundamentassem esse estudo. Como já posto, o primeiro contato com os professores ocorreu no 

mês de abril de 2018, em que dialogamos sobre a pesquisa, a metodologia adotada, as questões 

éticas do trabalho e a sensibilização à participação da pesquisa (Apêndice F).        

As EN foram realizadas individualmente, em um dos espaços disponibilizados pela 

unidade escolar, respeitando a agenda informada por cada participante. Nesse contato 

individual foram retomadas algumas questões postas no primeiro encontro e dialogamos acerca 

de dúvidas sobre a entrevista narrativa, algumas professoras diziam “será que eu tenho algo de 

interessante pra contar de minha vida?” (JATOBÁ, 2018). É interessante que esse ato de se 

perguntar “se há algo de interessante para contar” coloca o sujeito em movimento de (auto) 

reflexão, de questionamento de si; a participante se coloca em conflito de pensar sobre o que 

ela possui para narrar.  

 Desde o primeiro contato com a metodologia da pesquisa, as professoras foram 

informadas que a sua entrevista narrativa deveria se estruturar em torno de três temáticas: 

escolarização, entrada e trajetória formativa na profissão e outros tempos e espaços de 

formação. Com isso, antes da participante iniciar a sua entrevista narrativa reapresentamos essas 

temáticas, com o intuito de fomentar a narrativa.    

Foi realizada uma entrevista com cada professora, perfazendo um total de cinco 

entrevistas, sendo que cada uma delas tiveram aproximadamente 50 minutos de gravação. Para 

registro dessas entrevistas foram utilizados o gravador voz e um caderno para anotações, que 

nos possibilitou anotar aspectos que surgiram no decorrer da narrativa. Bertaux (2010) aborda 

que com as anotações podemos registrar as expressões e os gestos dos interlocutores, algo que 

o gravador ignora.  

A realização das entrevistas narrativas foram um dos aspectos marcantes da pesquisa, 

pois percebemos como o sujeito fica imerso num processo de rememorar, refletir sobre seu 

passado e suas relações com o presente e o futuro e as possibilidades de transformação e de 

construção de si.  Meireles (2015, p. 289) relata:  

 

 [...] As narrativas se configuram como um lugar de reconstrução de saberes 

identitários, sendo que sua dimensão heurística se constrói à medida que os 

professores vão se percebendo como sujeitos em transformação, capazes de 

reinventar e construir pensamentos e atitudes, bem como modos diversos de 

pensar a formação, a profissão e as condições de trabalho docente.  
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Essa modalidade de entrevista constitui não só em um dispositivo de pesquisa, ela 

desencadeia no sujeito a reflexão da sua condição e dos contextos inseridos, criando condições 

para a transformação de suas concepções, posturas e práticas, visto que  “[...]quando narramos, 

compreendemos e interpretamos acontecimentos e marcas experienciais que se inscrevem com 

sentidos múltiplos, no contexto da própria vida, através da ressignificação das memórias das 

histórias e da própria reinvenção da vida – formação” (SOUZA, 2007, p. 3)  

Após a realização das EN, procedemos com a sua transcrição e textualização, processo 

esse que demandou tempo e cuidado em sua elaboração. Depois dessa ação devolvemos as 

narrativas a cada narradora a fim de que a apreciassem e autorizassem ou não a publicação de 

fatos biográficos relatados, de forma a priorizar as questões éticas da pesquisa. Todas as 

participantes autorizaram a publicação das suas narrativas.   

A seguir sistematizamos os objetivos e as ações desenvolvidas em cada encontro com 

as professoras narradoras:  

 

Quadro 6: Sistematização das ações e objetivos dos encontros. 

Encontros Objetivo  Ações 

 

1º 

Encontro 

 

Dialogar sobre a pesquisa com os 

professores que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos, de 

forma a sensibilizá-los sobre a 

participação no estudo.  

a) Dialogar sobre proposta de pesquisa, 

evidenciar a proposta metodológica, explicar o 

que é a entrevista narrativa e como ocorrerá 

(temáticas geradoras);   

b) Tratar das questões éticas da pesquisa – Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE.  

c) Levantamento dos professores que tem o 

interesse em participar da pesquisa;  

d) Informar que as narrativas serão gravadas em 

seguida transcritas e textualizadas.   

 

2º 

Encontro 

 

Realizar a entrevistas com os 

professores para obtenção das 

suas narrativas (auto)biográficas.  

a) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE;  

b) Ratificar qual metodologia utilizada 

reapresentando as temáticas geradoras;  

 

3º 

Encontro 

 

Apreciar sua narrativa e 

autorização para publicação.  

a) Devolver as narrativas transcritas e 

textualizadas para a apreciação das narradoras e 

autorização para publicação.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) para realização das entrevistas narrativas.  

 

Esses foram os caminhos percorridos para a realização das EN, a partir destas 

informações foi possível avançarmos para o próximo tópico, que buscou esquematizar como 
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foram elaborados os processos de análises destas entrevistas narrativas, que se fundamentam 

na análise compreensiva – interpretativa.  

 

2.5 SISTEMATIZAÇÃO DOS PERCURSOS DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

NARRATIVAS  

 

A entrevista narrativa trabalha, diretamente, com as subjetividades, portanto, seu 

processo de análise deve se pautar no reconhecimento dessas subjetividades e na identificação 

das singularidades dos sujeitos, já que cada um narra a sua vida a partir de suas experiências.  

 

Narrativas (auto)biográficas, construídas e/ou coletadas em processos de 

pesquisa ou em práticas de formação, centram-se nas trajetórias, percursos e 

experiências dos sujeitos, são marcadas por aspectos históricos e subjetivos 

frente às reflexões e análises construídas por cada um sobre o ato de lembrar, 

narrar e escrever sobre si (SOUZA, 2014, p. 43).  

 

 As entrevistas narrativas são, portanto, retratos das experiências, interações e dos 

percursos históricos a que o sujeito esteve e/ou encontra-se imerso, permitindo visualizar 

possíveis sentidos atribuídos pelo sujeito da experiência narrativa aos seus percursos de vida.  

Nessa pesquisa, buscou-se compreender, por meio das narrativas (auto)biográficas, as 

trajetórias formativas das professoras da EJA de uma escola pública da Rede Municipal de 

Guanambi, e de como estas poderiam contribuir para refletir a formação de professores para 

esta modalidade educativa.  

Essa capacidade de narrar suas trajetórias formativas, fortalece a percepção do professor 

como protagonista de sua formação, dado que “[...] as narrativas docentes são vistas como 

possibilidades de dar visibilidades às professoras, a fim de compreender/apreender sentidos que 

estas atribuem à profissão docente” (MEIRELES, 2015, p. 287).  

 Diante da dimensão que envolve as narrativas (auto)biográficas é que  a perspectiva de 

análise desta pesquisa é demarcada pela análise compreensiva – interpretativa evidenciada por 

Souza (2004; 2014), que se inspira na fenomenologia e hermenêutica de Paul Ricouer para 

elaboração dessa tipologia de análise.  

Ricouer (1990, p. 2), defende que a hermenêutica é elementar para a interpretação do 

próprio ser e para isso utiliza a perspectiva fenomenológica, a qual tenta “[...] compreender o 

que o sujeito descreve, para descobrir seu sentido”. Dessa forma, quando procuramos entender 
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as relações estabelecidas, as trajetórias de vidas, as relações sociais e as experiências estamos 

tentando apreender sentidos e os significados ali presentes.   

A entrevista narrativa constitui um dos meios existentes para que o sujeito se coloque 

em evidência e, pela reflexão, tenha consciência de si e atribua sentidos e significados a sua 

existência. Por isso, a hermenêutica é característica elementar nessa metodologia, vez que ela 

almeja entender a “relação do homem com aquilo que o constitui homem” (RICOUER, 1990, 

p. 4).   

Diante de tais considerações é que utilizamos a análise compreensiva – interpretativa, 

pois nos concede os aportes necessários à compreensão das entrevistas narrativas. Souza (2014) 

expõe que o processo de análise compreensiva – interpretativa envolve três tempos, os quais se 

intercruzam e atuam de maneira colaborativa para compreensão dos fatos biográficos narrados. 

Vejamos a seguir:  

 

 

 

Assim destacamos que as informações que sistematizaram esta pesquisa inspiram-se na 

tríade de tempos definidas por Souza (2004; 2014). Tais tempos atuaram como indicadores dos 

caminhos que poderíamos percorrer para a compreensão do objeto de estudo e produção do 

conhecimento científico.   

No Tempo I, pré – análise/ leitura cruzada, procedemos com a transcrição e 

textualização das entrevistas narrativas, que, posterirormente, foram entregues às professoras 

participantes, a fim de que visualizassem e autorizassem ou não a publicação de aspectos 

Fonte: Elaboração própria com base em Souza (2014).  

Quadro 7: Análise compreensiva – interpretativa das entrevistas narrativas. 

Tempo I

Pré - Análise: Leitura 
cruzada 

•Leitura e releitura das
narrativas;

•Construção do perfil
biográfico do grupo
pesquisado (individual
e coletivo)

•Mapeamento inicial de
significações e
unidades temáticas de
análise (UAT).

Tempo II

Leitura temática  

•Vinculado a leitura
cruzada;

•Apreensão das
regularidades,
irregularidades,
particularidades e
subjetividades individuais
e do grupo;

•Identificação,
mapeamento e apreensão
das unidades de análise
temáticas para análise
compreensivo -
interpretativa.

Tempo III 

Análise interpretativa -
compreensiva do corpus 

• Vincula-se ao
processo de análise
desde a sua origem
(tempo I e II)

• Agrupamento das
unidades temáticas;

• Apreensão dos
sentidos e significados
imersos nas trajetórias
e percursos de vida-
formação e as
aprendizagens
experienciais.
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apontados em sua narrativa, priorizando assim as questões éticas. Nesse primeiro tempo, foram 

feitas várias leituras das narrativas para traçar o perfil biográfico das entrevistadas. Para traçar 

o perfil biográfico foi elaborado o seguinte quadro:   

 

 

Narrador

a 

Naturalida

de 

Formaçã

o 

Faixa 

etária  

Tempo 

na 

docência 

Tempo 

docência 

na EJA 

Disciplinas 

lecionadas 

atualmente 

Carga 

horária 

na Rede 

 

 

       

 

 

O mapeamento do perfil biográfico das professoras participantes da pesquisa já é a 

inicialização do processo de leitura cruzada, visto que ao procedermos à sua construção 

estamos estabelecendo o primeiro contato com as características que formam aquele sujeito.  

Souza (2014, p. 44) salienta que esta leitura:  

 

[...] remete o pesquisador para a escuta sensível e atenta [...] 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 [...].  

 

Esse movimento de constantes leituras das EN nos mobilizaram a iniciarmos o processo 

de apropriação dessas experiências narrativas, que nos permitiram identificar os eventos 

biográficos e avançarmos à percepção das temáticas geradoras da pesquisa e das unidades de 

análises temáticas, que compõem o tempo II.     

No tempo II, leitura temática ou unidades de análises temáticas, continuamos com a 

realização da leitura cruzada, processo esse que se tornou uma constante nesta pesquisa. Diante 

das leituras das EN buscamos identificar as três temáticas geradoras das entrevistas: a) 

escolarização; b) entrada e trajetória formativa na profissão; c) outros tempos e espaços de 

formação; temáticas estas que atuaram como estruturas geradoras das EN e fomentaram a 

percepção de subestruturas/microestruturas nelas imersas. Estas subestruturas é o que Souza 

(2004, p. 24), demarca como sendo as “unidades de análises temáticas – UAT ou unidades 

descritivas – UD”, que nasceram da compreensão dos “excertos das narrativas” (SOUZA, 2004, 

Quadro 8: Perfil biográfico das professoras narradoras. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) para delineamento do perfil biográfico 
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p. 125), isto é, emergiram das leituras de cada experiência biográfica narrada pelas 

participantes.  

Neste tempo, procuramos investigar as “ [...] particularidades e subjetividades” 

(SOUZA, 2014, p. 44) inseridas na experiência narrativa, de maneira que nos apropriássemos 

de aspectos individuais e coletivos, que, também, foram subsídios para identificação e 

agrupamento das UAT. Sendo que tais unidades não foram determinadas pela pesquisadora e 

sim pelo próprio narrador, pois o “agrupamento das unidades de análise temática vai se 

constituindo mediante ao sistema de referência de cada sujeito, quando narra sua própria vida” 

(SOUZA, 2014, p. 46).  

O tempo III, leitura interpretativa – compreensiva do corpus, elaborou-se a partir da 

culminância dos movimentos analíticos proporcionados pelos tempos I e II. Esse tempo foi 

demarcado pelo diálogo entre as análises das narrativas, até então construídas, com a 

problemática e objetivos desta pesquisa, de forma a tecer nossas interpretações.  

A tríade de tempos de análise descrita por Souza (2004; 2014) nos inspirou a construção 

do quadro de análise compreensivo – interpretativo, que teve a finalidade de permitir uma 

melhor visualização e apropriação das entrevistas narrativas, de forma a traçar nossas 

interpretações.  

 

 

Narradora Evento 

biográfico 

narrado 

Significado(s)  Unidades 

de análise 

temática - 

UAT 

Temática 

geradora  

Fundamentação 

teórica 

Interpretação 

 

 

      

 

     

Esse quadro atuou como um dos importantes meios para o estabelecimento de reflexões 

sobre as informações obtidas pelas análises e os teóricos que fundamentavam a discussão, para 

que, posteriormente, pudéssemos proceder com as nossas tessituras.  

O presente capítulo se configurou em um momento de exposição dos caminhos que 

envolveram a elaboração deste estudo. Aqui buscamos dialogar sobre as abordagens da 

pesquisa – qualitativa e (auto)biográficas, o dispositivo utilizado – entrevista narrativa e como 

constituiu-se o processo de análise dessas entrevistas, para que a posteriori pudéssemos 

compreender as trajetórias formativas das professoras narradoras e como tais poderiam 

Quadro 9: Quadro de análise compreensivo – interpretativo. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) tendo por base Souza (2004; 2014).  
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contribuir para refletirmos a formação de professores na especificidade da Educação de Jovens 

e Adultos.     
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3 AS TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DAS PROFESSORAS NARRADORAS: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

Há vida nas escolas. Seus profissionais são sujeitos de autorias de reinvenção 

da docência (ARROYO, 2017, p. 13) 

 

Este capítulo tem sua centralidade na discussão das análises possibilitadas pelas 

entrevistas narrativas, buscando aqui compreender quais as trajetórias formativas evidenciadas 

pelas professoras narradoras, sinalizando suas possíveis contribuições para a formação de 

professores para a Educação de Jovens e Adultos.  

As entrevistas narrativas foram elaboradas observando três temáticas geradoras: 

escolarização; entrada e trajetória formativa na profissão e na EJA; outros tempos e espaços de 

formação. As análises das entrevistas fomentaram a percepção dos fatos biográficos narrados 

pelas participantes, permitindo a apreensão das unidades de análises temáticas – UAT.   

Desta forma, as unidades de análises temáticas, extraídas das experiências narrativas das 

professoras, tornaram-se aqui estruturas que balizaram o diálogo deste estudo e articularam a 

construção desse capítulo. 

 

3.1 A RELAÇÃO DA FAMÍLIA NA COMPOSIÇÃO DAS TRAJETÓRIAS FORMATIVAS  

 

As estruturas familiares a que estamos inseridos exercem sua influência na constituição 

da nossa identidade, isto é, a família tem uma dimensão social, histórica, cultural e política na 

constituição do sujeito.  Dessen e Polônia (2007, p. 22) descrevem a família:   

 

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a 

unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão 

imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo 

social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas 

culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de construção 

individual e coletiva.  

 

  

A nossa construção enquanto pessoa e ser social são resultantes das estruturas familiares 

a que estamos imersos. Por isso, ao narrarmos a nossa existência adentramos o universo 

familiar, pois é nesse universo que iniciamos a construção da nossa percepção de mundo, 
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costumes, crenças, comportamentos e valores, o que concorda com a afirmação de Dominicé 

(2010b, p. 88), quando diz: “o adulto constrói-se com base no material relacional familiar que 

herda”.    

A temática família tornou-se uma das unidades de análise deste estudo, pois verificamos 

sua forte presença no decorrer das experiências narrativas das professoras participantes, fatos 

que nos fizeram perceber seus significados na construção do sujeito enquanto ser individual e 

social. As trajetórias familiares atuaram, portanto, como bases propositoras de formação, pois 

além de ser um meio de interação a “família é muitas vezes lugar de confronto” (DOMINICÉ, 

2010a, p. 92). Tais confrontos, implicações e convivências nos instigam à experiência reflexiva 

e, consequentemente, formativa.  

As professoras Angico e Jurema trazem elementos dessa trajetória familiar em suas 

narrativas quando relatam:  

 

Eu venho de uma família que nasceu e morou em zona rural, lá de Candiba. 

Venho de uma família de 7 filhos e estudei lá até a 5ª série. Aí eu tive a perda 

da minha mãe e tive que mudar bruscamente para Guanambi. Foi uma história 

difícil, porque foi tudo novo, tudo novo: família, escola, cidade, num período 

de tempo muito curto [...] (ANGICO, 2018).  

 

Meus pais se separaram eu tinha 8 anos, antes disso minha família era normal 

como outra família. Eu nasci prematura de 8 meses, dei paralisia infantil na 

coluna, fui para Belo Horizonte fazer tratamento, consegui voltar a andar, 

depois vim embora. A separação de meus pais me marcou muito, para mim 

foi um pesadelo e depois disso não consegui perdoar meu pai não, tenho muita 

mágoa. Peço a Deus todos os dias para tirar, mas não consigo esquecer 

(JUREMA, 2018). 

 

O ato de dizer “eu venho de uma família”, situar o lugar, a composição, as características 

dessa estrutura familiar e fatos daquele contexto demarcam e singularizam o lugar da família 

na trajetória de vida das participantes. O ato das narradoras se reportarem à figura materna, 

paterna e demais integrantes é, porque, estas “ exerceram influência no decurso de sua 

existência [...]” (DOMINICÉ, 2010a, p. 86).   

Compreendemos que família é uma das bases que compõem a trajetória formativa dos 

sujeitos, sendo que tais trajetórias foram elaboradas pelas interações com o mundo 

(ecoformação), com os outros (heteroformação) e consigo mesma (autoformação) (PINEAU, 

2010). Assim, a família é um dos primeiros espaços de formação, como partilha Dessen e 

Polônia (2007, p. 22):   
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Os acontecimentos e as experiências familiares propiciam a formação de 

repertórios comportamentais, de ações e resoluções de problemas com 

significados universais [...] e particulares [...]. Essas vivências integram a 

experiência coletiva e individual que organiza, interfere e a torna uma unidade 

dinâmica, estruturando as formas de subjetivação e interação social. E é por 

meio das interações familiares que se concretizam as transformações nas 

sociedades [...] constituem fator preponderante para o desenvolvimento da 

pessoa. 

 

As experiências familiares das narradoras Angico e Jurema são marcadas por dois 

eventos importantes: a perda da mãe e a separação dos pais, levando-nos a entender as marcas 

deixadas por tais experiências e suas interferências na elaboração de sua existência, isto é “[...] 

aquilo que cada um se torna é atravessado pela presença de todos aqueles de que se recorda. Na 

narrativa biográfica todos os que são citados fazem parte do processo de formação” 

(DOMINICÉ, 2010b, p. 87).  

Outro aspecto observado no decorrer das entrevistas narrativas das docentes são as 

interferências, da família nos processos de escolarização e constituição profissional, 

evidenciadas nos seguintes excertos: 

 

[...] a questão das histórias, do encanto, da magia, do mundo colorido eu tive 

com a minha mãe, essa experiência foi na família. Minha mãe é uma 

verdadeira contadora de histórias [...] (JATOBÁ, 2018).  

 

Minha avó postiça era professora. Nesta época ela me ajudou muito na escola, 

me colocava para estudar, falava as vantagens de ser uma estudante dedicada, 

porque como eu era muito dispersa, inquieta, então ela me ajudou muito. 

Como ela já tinha uma condição ela pagava banca para mim (ANGICO, 2018) 
 

 

Nesses fatos biográficos podemos conceber o papel da família tanto no despertar ao 

universo da leitura e da imaginação, quanto no incentivo e sensibilização sobre a importância 

dos estudos para a formação profissional; o apoio e estímulo da família aos estudos são pontos 

marcantes presentes nestas narrativas.  

As narrativas das professoras Angico e Jatobá nos faz perceber a existência de 

momentos de suas vidas que abdicaram de sonhos e objetivos devido à interferência da família. 

Vejamos:   

 

Na época que terminei o magistério eu disse: vou fazer o curso de história em 

Caetité! Queria continuar, só que o meu pai falou: Ah! Você vai ficar indo e 
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voltando todos os dias. É complicado o transporte. Com isso eu acabei 

desistindo, não fiz. Fui para o Colégio LV e fiz adicionais de Estudos Sociais 

[...] (ANGICO, 2018).  

 

Eu fiz o concurso do município de Guanambi, fui aprovada, mas tinha que ir 

dar aula na zona rural, aí o esposo, o “digníssimo”, disse que não era pra ir, 

pois era pra ir pra roça, “você não vai ficar pegando carona” e tudo mais, com 

isso acabei não indo (ANGICO, 2018).  

 

Meu sonho era ser é artista. Eu queria fazer artes cênicas, porque eu queria 

fazer teatro, era! (risos) Eu queria fazer teatro! Minha filha eu sou apaixonada 

por artes cênicas. Então quando eu terminei o magistério eu falei pra meu pai: 

é... vixe eu lembrei de meu pai (a narradora se emocionou ao lembrar do seu 

pai e com a voz embargada de emoção narrou) Eu disse: Pai eu quero fazer 

teatro! Ele disse: o quê? (risos). Eu disse: Eu quero fazer teatro! Ele estava na 

janela, porque eu não tive coragem de falar bem pertinho dele, sabe! Ele disse: 

Teatro! Eu disse: sim pai! Eu quero ir pra Salvador fazer teatro, porque eu 

quero ser atriz, atriz de teatro. Ele falou: Olha aqui pra mim! Nunca mais diga 

isso! Depois que ele disse isso eu terminei, porque eu sabia que não podia falar 

mais. (JATOBÁ, 2018).  
 

 

Nessas narrativas, pudemos visualizar que a família exerceu sua interferência nas 

escolhas destas profissionais, as quais se depararam com impedimento em estudar, trabalhar e 

ter a profissão almejada. É interessante observar que tais impedimentos são advindos da figura 

masculina (pai e marido) que, aparentemente, numa perspectiva de proteção, as inviabilizaram 

de alcançarem determinados objetivos. Visualizamos aqui a dominação masculina na estrutura 

familiar, o que nos remete ao patriarcalismo, ainda presente em nossa sociedade. Bourdieu 

(2012, p. 105) declara que a família patriarcal se fundamenta na “preeminência absoluta dos 

homens em relação às mulheres”, que segundo ele acaba por reger o modelo da ordem social e 

da ordem moral. 

Ao longo da história, muitas mulheres não tiveram a condição e a liberdade de decidirem 

os caminhos que desejavam percorrer, sendo silenciadas sobre suas próprias escolhas, leiamos:  

 

Historicamente, a mulher sempre foi considerada uma figura inferior ao 

homem, submetida aos trabalhos domésticos, sendo excluída dos trabalhos 

intelectuais. Figura submissa ao homem vivia com o intuito de procriar e 

servir ao mesmo, não tendo direito à educação, pois lhe era negada. Dessa 

forma, ela estava destinada ao objetivo de manter o bem-estar da família e 

satisfazer os desejos de seu marido, acarretando, assim, o seu enclausuramento 

num ambiente patriarcal. Os direitos não lhes eram reservados (como ainda 

não o são em muitas nações do globo), os anseios e desejos que elas gostariam 

que se concretizassem eram renegados. (ALMEIDA; BARZOTTO, 2017, p. 

148).  

 



84 

 

O ato dessas professoras abdicarem de um objetivo devido a questões familiares é 

semelhante, ao que foi e ainda é vivenciado por determinadas estudantes da Educação de Jovens 

e Adultos, que tiveram suas trajetórias marcadas pela impossibilidade de acesso à escolarização, 

principalmente por fatores familiares como o matrimônio e a maternidade. Hoje estas mulheres 

retornam à escola, especialmente às turmas de EJA, com o objetivo de busca pela educação 

interrompida ou cerceada.  

Segundo Narvaz et al. (2013) estas estudantes da EJA são mulheres pobres, negras e 

provenientes da zona rural, que para estarem no ambiente escolar necessitam cotidianamente 

lidar com os desafios, geralmente, impostos pelo ambiente familiar e o mundo do trabalho. 

Situações que acabam contribuindo para a evasão dessas estudantes. 

Podemos aqui refletir a dimensionalidade das relações familiares no desenvolvimento 

da identidade do sujeito, suas interferências na elaboração das suas trajetórias de vida e 

profissional. A constituição do sujeito enquanto ser individual e social se estrutura, 

principalmente, nas relações familiares que foram experienciadas pelo indíviduo no decorrer de 

sua existência.     

 

3.2 O INGRESSO NA DOCÊNCIA E O TORNAR-SE PROFESSORA DA EJA.   

 

  

O ingresso na docência é uma das unidades de análises temáticas presentes no decorrer 

da experiência narrativa das participantes; todas elas sinalizaram o que as levaram a ingressar 

nessa profissão, indicando que ser professora não era uma escolha profissional, mas que devido 

a determinadas circunstâncias tiveram que ingressar nesta carreira, como nos indica a 

professora Andiroba (2018) “[...] Eu não tinha muito o objetivo de ter essa profissão, à docência 

[...] mas as coisas foram acontecendo [...]”.  

 Nepomuceno e Witter (2010) destacam que existe um conjunto de fatores que 

influenciam na escolha profissional do sujeito, tais como: questões políticas, econômicas, 

sociais, educacionais, psicológicas e familiares. No contexto das narrativas das docentes 

visualizamos que os determinantes para o ingresso na profissão foram, principalmente, de 

natureza econômica e familiar, sendo que ambos são atravessados pelas questões sociais.  

 Quando nos referimos a fatores econômicos o fazemos sob o olhar de que estas 

professoras não puderam ter a profissão almejada devido ao fato de não terem condições 

financeiras de cursarem a faculdade pretendida e, o magistério era uma das poucas opções de 

cursos existentes na região. Outro fator associado à questão econômica está representado pela 
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responsabilidade de contribuir com a sobrevivência da família; cursar o magistério significava 

ter acesso a uma futura profissão que possibilitaria a melhoria das suas condições de vida. 

Atentemo-nos às narrativas das seguintes professoras:         

 

Gostei muito de estar fazendo o magistério, pois era um curso que podia me 

garantir uma futura profissão e era o que eu precisava [...] Eu fui fazer o 

magistério, primeiro porque naquela época não tinha opções e por isso fui 

fazer (ANGICO, 2018, grifo nosso).  

 

Eu não queria fazer magistério, eu nunca quis. [...] meu sonho era fazer 

psicologia ou direito, mas infelizmente por eu ser a primeira filha mulher de 

6 irmãos, mainha não tinha condições, pois naquele tempo tinha que ir para 

Aracaju, onde tinha faculdade de psicologia, ou Salvador e Belo Horizonte. 

Eu iria como? Mãe tinha 5 para dar o que comer ! (risos). Meu pai não nos 

dava assistência, e aí como é que iria? Não tinha condição! Em Monte Alto 

tinha magistério aí fui fazer o magistério. Terminei e vim fazer o concurso, 

pra poder ajudar mainha e meus irmãos (JUREMA, 2018).  

 

 

A necessidade de ter uma profissão para o ingresso no mundo do trabalho é um dos 

aspectos que potencializam a escolha pela docência, essas profissionais enxergaram no 

magistério uma possibilidade de acesso ao mercado. Natividade e Coutinho (2012, p. 430) 

descrevem que o “o trabalho ocupa lugar central na organização social e pode ser considerado 

um regulador da vida em sociedade, pois é com base nele que o sujeito planeja e organiza os 

outros aspectos de sua vida”.  

Segundo a UNESCO (2004, p. 83) “a expansão do ensino público transforma o 

magistério em ocupação na qual ocorre relativamente rápida inserção no mercado [...]”, o que 

se verifica nas narrativas das participantes; para elas, o magistério representava uma das 

profissões mais acessíveis e que promoveriam seu rápido ingresso no mundo do trabalho, 

garantindo a sua sobrevivência e a de seus familiares.  

Outro fator determinante para que algumas narradoras ingressassem na docência foi a 

influência promovida pela família para a escolha dessa profissão. A professora Aroeira (2018) 

destaca que se tornou professora para satisfazer o desejo de sua mãe:  

 

[...] quando fui fazer o primeiro ano do Ensino Médio, me deu que eu não 

queria fazer o magistério. Minha mãe ficou questionando o porquê. Ela queria 

muito que eu seguisse o caminho da minha irmã mais velha que fez o 

magistério [...]. Minha mãe achava a coisa mais linda e ela depositou tudo 

aquilo em mim, a última. [...] Acabei indo fazer o magistério para contentar a 

minha mãe na verdade. 
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Observamos nessa narrativa que as relações familiares se tornam fatores preponderantes 

para a escolha da profissão, o que nos comprova a dimensionalidade da família no processo de 

constituição da trajetória profissional dos indivíduos. De acordo com Dominicé (2010a, p. 89) 

“[...] as relações familiares influenciam de forma importante as opções tomadas no curso escolar 

ou na construção da escolha da profissão”.  

Essas narradoras reconhecem que ser professora não constituía objetivo de profissão, 

entretanto, destacam que após ingressarem na carreira docente estabeleceram uma relação de 

pertença com a profissão e afirmaram ainda que não se veem em outro lugar que não seja na 

docência. Conforme especificado nessas falas:  

 

Foi à docência quem me escolheu, eu posso confessar isso pra você. Se você 

me perguntar assim: você tinha o objetivo de enquanto criança ali na sua 

infância de ser professora? Não! Eu não falava pra ninguém que eu iria ser 

professora, mas tudo foi acontecendo gradativamente, as oportunidades e [...] 

a gente acaba abraçando e acaba sendo aquilo que você quer fazer 

(ANDIROBA, 2018).  

 

Com isso eu criei o gosto, o amor e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. 

Eu gosto do que eu faço. Eu gosto! Quando eu entrei, eu não queria! Talvez, 

no fundo, no fundo eu não sabia! Pois toda a vida eu sempre fui “aluada” 

(risos) (JUREMA, 2018).  

 

Quando você vai adquirindo aqueles conhecimentos sobre a sala de aula, a 

metodologia que nos ensina [...] Com isso você tende a gostar, a gente diz: 

Nossa! Minhas professoras tiveram que fazer tudo isso pra me ensinar. A cada 

dia eu fui gostando mais do magistério (AROEIRA, 2018).  

 

[...] a questão do ser professora, a gente sabe quais são os desafios e os 

problemas todos na educação, mas eu digo a você que se fosse pra eu iniciar 

agora, diante de tantas outras opções eu acho que seria professora. Eu não 

trocaria por outra coisa não! Eu me sinto realizada! (JATOBÁ, 2018).  

 

 

Por meio das análises das narrativas percebemos que esse movimento de pertencimento 

nos parece nascer justamente das experiências cotidianas vivenciadas no espaço escolar. 

Experiências estas permeadas de sentidos e significados que colaboram para a construção da 

identidade das professoras. O ato de hoje reconhecerem à docência como seu lugar atravessa 

ao campo da atribuição de pertencimento, que concorre à constituição identitária dessas 

profissionais. Pimenta (1999) relata que esta identidade é dinâmica, elaborada mediante a 

prática social, da constante reflexão das realidades, numa perspectiva de formação de sujeitos 

humanos e históricos. 
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Refletimos que o pertencimento com a profissão decorre, também, do fato da escola ser 

um dos espaços da sociedade que promove nos sujeitos ali inseridos, principalmente no 

professor, a reflexão, a busca pela transformação dos contextos sociais, o estimulo à criticidade, 

autonomia e a construção de uma sociedade democrática (LIBÂNEO, 2013). Esse 

comprometimento com a formação de cidadãos humanos e capazes torna-se um dos vários 

contributos para que estas professoras identifiquem-se com essa profissão.  

Assim como no ingresso dessas professoras na docência, a Educação de Jovens e 

Adultos, a priori, surge em suas vidas devido à necessidade de complementação de carga 

horária, realidade esta que não difere de outros lugares, como indica Di Pierro e Graciano (2003, 

p. 23) “[...] à docência em turmas de educação de jovens e adultos é utilizada para complementar 

em período noturno a jornada de trabalho dos docentes que atuam com crianças e adolescentes 

no período diurno”. As narrativas a seguir exemplificam esta realidade:  

 

Eu entrei na EJA para complementar a carga horária (ANGICO, 2018). 

  

Minha entrada na EJA um ano foi para poder conciliar 60 horas, com isso eu 

pedi para ficar, só que aí uma colega não abriu mão do horário, eu até peguei 

matemática que não era nem minha área para poder complementar para que 

eu ficasse 20 horas à noite, mas aí como ela não abriu mão, eu decidi deixar e 

voltar para a tarde, aí fechou minhas horas, deixei a EJA. No outro ano a 

diretora me pediu para ir pra noite [...].  Ela me pediu: Olha “fulana”, como 

você tem um jeito com os meninos aí você vai para a noite.  (JUREMA, 2018).  

 

Na EJA entrei por falta, assim [...] Eu sempre conheci o trabalho da EJA, 

houve um tempo que tivemos que parar com a EJA a noite ficamos dois anos 

sem turmas. Na verdade, na EJA eu caí de paraquedas, eu “sobrei” durante o 

dia (risos), aí pensei se tem EJA, vamos para a EJA, pronto e acabou! (risos) 

(AROEIRA, 2018).  

 

[...] eu não entrei na EJA por opção não, [...] foi no município de Matina.  Eu 

não tinha experiência, entrei por conta da necessidade, comecei com a turma 

de alfabetização. Assim que eu cheguei logo me identifiquei gostei muito do 

trabalho (JATOBÁ, 2018).    

 

  

Essas narrativas promovem a reflexão sobre os possíveis fatores que desencadeiam o 

fenômeno do ingresso de docentes na EJA para complementação de carga, diante dos quais 

podemos sinalizar a histórica marginalização da EJA em detrimento das outras modalidades 

educativas, como compartilha Oliveira (2009b, p. 14):  

 

Os sistemas educacionais vêm, historicamente, centralizando um olhar 

essencialista para a criança em detrimento dos jovens e adultos, na medida que 
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a infância é vista como tempo de aprendizagem e fase de desenvolvimento 

psicossocial da criança, enquanto o adulto é considerado pronto em seu 

processo de formação. Com isso, a prioridade no processo de escolarização 

vem sendo direcionada para a educação das crianças e adolescentes.   

 

A secundarizarão da EJA leva à desvalorização dessa importante modalidade educativa, 

que nasce de um contexto de constantes lutas das classes populares para o direito de acesso e 

permanência na escola. A ausência de políticas públicas efetivas para a EJA contribui para a 

sua precarização, o que possivelmente interfere na inserção dos profissionais nesta modalidade, 

acerca disso Andiroba reflete que “[...] Existem projetos do governo e do município para as 

séries regulares, mas não existe para a EJA. A EJA ela é esquecida. E aí a gente fica sem recurso, 

a gente fica sem um pontapé para você fazer algo grande pela EJA”.   

Oliveira (2009a) nos adverte sobre a importância da educação ser encarada numa 

perspectiva existencialista, em que todos os sujeitos são construtores do conhecimento, 

indivíduos capazes e que se constroem ao longo da vida, portanto devemos romper com a visão 

essencialista da educação, pois esta anula a dimensionalidade da EJA e colabora ao 

esquecimento dessa modalidade.   

Mesmo ingressando na EJA para a complementação de carga horária, as professoras 

sinalizam a identificação com esta modalidade educativa, o que podemos verificar no excerto 

da professora Aroeira (2018) “[...] cheguei, gostei e não pretendo sair. Porque assim é uma outra 

realidade, mesmo sendo no mesmo espaço. Na EJA nós nos sentimos motivadas, porque há 

questão do respeito e do querer”.  

A identificação dessas professoras com a docência em turmas de EJA está, também, 

vinculada às realidades dos seus estudantes, sujeitos que ocupam e enxergam nos bancos 

escolares a possibilidade de melhoria de suas condições de vida, pois “como jovens-adultos 

trabalhadores, levam esperanças de que os percursos escolares retomados garantam-lhes seus 

direitos a uma vida justa, menos injusta. Humana” (ARROYO, 2017, p. 7). Como verificamos 

a seguir:  

 

O que mais me marca na EJA é justamente o querer deles. Hoje eles veem por 

esse querer, que não possuíam devido às dificuldades que tinham na vida 

escolar. Muitos não tiveram a oportunidade, as condições de aprendizagem e 

hoje eles viram a necessidade chegando [...] Muitos vêm porque precisam 

trabalhar e muitos não têm a escolaridade exigida para o trabalho, com isso 

eles querem melhorar as suas condições de vida. (ANGICO, 2018).  
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[...] A EJA é muito importante na vida desses meninos, porque é uma 

oportunidade; eles vêm pra cá porque querem! Eles querem superar algo que 

foi perdido. E aí quando a gente escuta a história de vida deles a gente fica 

assim, sabe! Eu às vezes eu me arrepio, às vezes tenho lágrimas nos olhos e 

você fica questionando: o que pode ser feito? (ANDIROBA, 2018, grifo 

nosso).  

 

[...] São alunos que trabalham e que não tiveram oportunidades, a maioria 

deles. Eu tenho aluno que já está na idade, tenho alunos que têm 70 anos ou 

mais, mais de 70! Então você vê assim realmente a vontade, o interesse. Outro 

dia alguém disse assim: mas pra quê nessa idade? Ué, porque, porque sonhar 

sempre é bom!  É o buscar! É o querer [...] O pessoal da EJA já tem a certeza 

porque está aqui, porque necessitam, porque precisam [...] (JATOBÁ, 2018).  

 

 

  Esses excertos estão marcados por uma visão sensível, reflexiva e humana por parte 

das docentes em relação aos contextos de vida dos estudantes da EJA. Tais profissionais 

reconhecem o lugar e dimensão que essa modalidade de educação exerce na vida desses 

educandos, que veem na escola um espaço de novas oportunidades, como possibilidade da sua 

construção enquanto pessoa e cidadão.  

Arroyo (2017) aborda que precisamos reconhecer os itinerários humanos a que os 

educandos da EJA estão imersos, suas realidades históricas e suas identidades, as quais estão 

presentes e singularizam o lugar dessa modalidade educativa. Nas narrativas acima, as docentes 

demarcam a percepção da EJA não apenas como possibilidade de aquisição da leitura e da 

escrita e de retomada de percursos escolares truncados, mas sim de transformação social e de 

melhoria das condições de vida dos educandos.    

   No trecho narrativo acima, Andiroba evidencia um de seus questionamentos, em que 

diante das histórias de vida dos educandos, ela se pergunta: “o que pode ser feito? ”. Esse 

processo de se (auto)questionar nos remete ao processo de desenvolvimento da reflexão de si, 

de suas práticas pedagógicas e curriculares, de sua postura enquanto profissional da EJA. 

Segundo Freire (1996, p. 41) é a reflexão que desencadeia o processo de formação docente e de 

construção de uma prática educativo-crítica, a qual deve: 

 

[...] propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os 

outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda 

de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador realizador de sonhos, capaz de ter 

raiva, porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de 

reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a 

exclusão dos outros. (grifo nosso) 
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A capacidade de o sujeito assumir-se adentra ao universo do reconhecimento e 

valorização de suas experiências e de seus itinerários. Sendo que os itinerários de vida dos 

educandos atuam como estruturas reflexivas da postura profissional e das práticas curriculares 

e pedagógicas que permeiam o espaço escolar, tornam-se marcos inicias para a construção de 

uma educação que de fato seja representação dos diversos sujeitos que dela fazem parte, pois 

“[...] aprender com os educandos a sermos educadores amplia e enriquece nosso projeto de 

realização profissional e humana. O professor é um ser humano, sua docência é humana 

docência [...]” (ARROYO, 2013, p. 26). Torna-se professor da EJA significa reconhecer e 

valorizar os itinerários humanos de seus educandos, entendendo-os como dispositivos de 

formação para esta modalidade de educação, visto que:  

 

Quando miramos e escutamos as trajetórias humanas e temporais dos 

educandos e das educandas outras imagens se revelam. É o que está 

acontecendo em tantas escolas e em tantos coletivos docentes. Imagens não 

mais romanceadas nem satanizadas, mas reais, chocantes, multifacetadas, de 

fracassos, de contra valores, de luzes, de resistências (ARROYO, 2014, p. 15)     

 

No processo narrativo das docentes observamos determinadas semelhanças entre as 

histórias de vida de educadores e educandos, o que influencia na atribuição de pertencimento 

por parte dessas profissionais com a EJA. As narradoras sinalizam os desafios vivenciados em 

seus trajetos de vida decorrentes de serem alunas-trabalhadoras, marcadas pela dinâmica de 

conciliar trabalho, estudos e família. A professora Angico (2018) evidencia de forma marcante 

tal realidade:  

  

[...] Eu comecei trabalhando muito cedo. Quando eu tinha 9 anos a minha mãe 

deixou eu ir morar na casa da minha avó postiça, lá eu tinha que ajudar em 

todos os afazeres da casa e estudar [...] Até que, quando completei 14 anos, 

fui para o Colégio, e no colégio eu fui trabalhar e estudar. Eu comecei 

trabalhando no consultório de uma dentista, como auxiliar, ficava o dia todo 

trabalhando, não tinha horário para chegar em casa. Foi um período muito 

complicado, mas eu tinha que aguentar, porque era um serviço, era um 

trabalho que poucas pessoas conseguiam e eu consegui. Pra mim foram 

tempos difíceis, porque passava do horário de almoço, tinha que ir para as filas 

de bancos, eu tinha assumir tudo sozinha no consultório e, além disso, tinha 

que dar conta da escola. [...] Quando cheguei ao Ensino Médio fui estudar no 

Colégio J. D e continuei trabalhando e estudando [...] eu sempre chegava 

atrasada na escola, porque meu horário não era certo pra sair do trabalho [...] 

para fazer os trabalhos eu tinha que fazer a noite, não foi fácil. 
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 Na argumentação narrativa da docente percebemos relação do trabalho no processo de 

constituição da sua trajetória formativa enquanto pessoa e profissional. Essas professoras antes 

de se constituírem como tal, vieram de um contexto de busca pela permanência na escola em 

detrimento do trabalho, marcas estas vivenciadas por muitos estudantes da EJA, alunos-

trabalhadores que lutam cotidianamente com tais condições. De acordo Arroyo (2017, p. 43) 

devemos reconhecer a EJA “como tempo de educação de trabalhadores”, isto é enxergar quem 

são estes estudantes – trabalhadores e a centralidade que o trabalho exerce em suas vidas. Não 

há como refletir uma formação para esta modalidade educativa, sem adentrarmos e dialogarmos 

sobre este universo. Arroyo (2017, p. 47) diz:  

 

Reconhecer os adolescentes, os jovens e adultos como trabalhadores traz outra 

questão para o tema de estudo como tema de formação. Vê-los vindo do 

trabalho para a EJA nos obriga a compreender como se dá essa articulação 

entre as lutas pelo direito ao trabalho e à educação, à escola. Uma questão 

central nos currículos de formação de mestres-educadores e educandos. As 

lutas das famílias trabalhadoras por escola e por educação para seus filhos tem 

sido inseparáveis de suas lutas por trabalho, por um digno viver (grifo nosso). 
 

 

A formação de professores para a EJA precisa estar em diálogo com as realidades desses 

alunos-trabalhadores, assim o trabalho e as questões que o circundam devem ser temáticas 

geradoras de discussões no ambiente escolar. O trabalho integra a identidade social e histórica 

do sujeito, portanto ao negligenciarmos a sua representatividade na EJA, estamos silenciando 

aqueles que dela fazem parte, pois como salienta Arroyo (2017 p. 48) é preciso “[...]Trazer suas 

lutas pelo direito à escola e à EJA como inseparáveis das lutas por trabalho”. As histórias de 

vida de professores e alunos se encontram ao longo de suas trajetórias vida, as quais estão 

marcadas pela dinâmica de terem sido/serem alunos-trabalhadores, que lutaram e lutam, 

cotidianamente pelo direito ao trabalho e a escolarização.  

Buscamos aqui compreender como ocorreu o ingresso das professoras na docência e na 

EJA, refletindo suas relações com o tornar-se professora desta modalidade educativa e as 

semelhanças entre professores e estudantes, os quais experienciaram e experienciam a condição 

de alunos-trabalhadores. 

 

3.3 AS EXPERIÊNCIAS DOCENTES E SUAS RELAÇÕES NA CONSTITUIÇÃO DAS 

PROFESSORAS DA EJA.  
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No decorrer das narrativas das profissionais que integram esta pesquisa são apresentadas 

experiências e concepções que as constituem docentes e balizam a sua prática educativa. Sendo 

que estas acabam por sinalizar características que levam à reflexão acerca da formação de 

professores para a EJA.  

A postura crítica frente ao contexto educacional é uma das unidades de análise presentes 

na experiência narrativa das docentes e que colaboram à formação de professores na EJA. Tal 

fato é evidenciado quando estas problematizam as experiências vivenciadas em seus trajetos e 

partir destas assumem uma visão reflexiva, o que verificamos a seguir:  

 

[...] Eu me lembro que no magistério haviam aqueles relatórios que tínhamos 

que entregar aos professores, e eu fiz muitas críticas. Me lembro que minha 

professora se sentou comigo e pediu para não colocá-las, pois não iria ser bom. 

Depois eu vim entender o seguinte, ela fazia parte do sistema e o sistema já 

previa isso, essa questão de camuflar, o que me fez sentir uma frustração.  

Você diz: Nossa! Eu vi a realidade, mas não posso registrar isso no relatório, 

não é legal! Quer dizer não servia o que eu observei. Só que depois eu fui 

praticar em outra sala [...] eu vi que a outra professora não tinha a mesma 

prática da anterior [...] Eu vi que haviam várias metodologias, várias 

posturas, com isso eu disse: Espera aí! É assim mesmo, o importante é que 

eu faça minha parte. (AROEIRA, 2018, grifo nosso).        

 

 

Esse movimento de inquietação vivenciados em um dos momentos do seu estágio no 

magistério, leva esta docente a uma percepção crítica sobre como deve ser sua postura 

profissional, a qual aqui se mostra estar alinhada ao princípio da reflexão diante de determinada 

realidade, e de suas concepções e práticas. Freire (1996, p. 38) alertava que “ensinar exige 

reflexão crítica sobre a prática”, sendo que esta é construída pela problematização das relações, 

dos espaços e de si próprio, assim ao questionar as observações realizadas, é estabelecida uma 

atitude reflexiva, que impulsiona a narradora a sua formação. 

Nas entrelinhas dessa narrativa percebemos que ela assume uma postura crítica quando 

problematiza e se implica com as práticas observadas; ao estabelecer a análise da influência do 

sistema no universo escolar e quando assume a consciência de si, o que é expresso no seguinte 

excerto: “o importante é que eu faça minha parte” (AROEIRA, 2018). Essa fala, também, nos 

remete a percepção de elaboração da narrativa (auto)biográfica da professora, que ao narrar-se 

vive o processo da reflexão, da produção de si e da (auto)formação. Souza (2007, p. 69) relata 

a dimensão da abordagem biográfica e da narrativa na constituição do sujeito e sua atuação 

como meio de pesquisa e formação, ao colocar:  
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Através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento sobre 

si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se através da subjetividade, da 

singularidade, das experiências e dos saberes. A centralidade do sujeito no 

processo de pesquisa e formação sublinha a importância da abordagem 

compreensiva e das apropriações da experiência vivida, das relações entre 

subjetividade e narrativa como princípios, que concede ao sujeito o papel de 

ator e autor de sua própria história. [...] A construção da narração inscreve-

se na subjetividade e estrutura-se num tempo, que não é linear, mas num 

tempo da consciência de si, das representações que o sujeito constrói de si 

mesmo (Grifo nosso).  

 

 

A visão crítica atrelada à consciência de si atua como fomentadoras do protagonismo 

formativo, isto é, o professor como principal agente de sua formação, o que corrobora com 

Nóvoa (1992, p. 29) quando relata: “ os professores têm que se assumir produtores da “sua” 

profissão”, isso significa ver-se como professor e pesquisador de sua própria prática, 

questionador de si, dos contextos e relações. Reiteramos que ao nos referirmos a protagonistas 

não estamos anulando o papel dos cursos de formação continuada, pois entendemos que tais 

potencializam a construção teórica e crítica dos profissionais da educação.   

O professor da EJA deve assumir uma postura crítica, que questiona, sensibiliza-se e se 

implica, com as realidades educacionais vivenciadas por educandos e educadores. Esta postura 

é, também, elaborada mediante o reconhecimento da trajetória histórica em que esta modalidade 

educativa foi construída, marcada pela luta das classes populares à educação (SOARES, 2008), 

pois como destaca Arroyo (2006, p. 20) “[...] quando falamos em programas, currículos de 

formação de educadores e educadoras para a EJA, não podemos deixar de lado sua história, [...] 

os processos nos quais esse educador se formou”.  

Pensar a formação de professores para esta modalidade significa promover uma postura 

crítica, a qual entendemos como aquela em que seus educadores se reconhecem sujeitos 

inacabados, que é construída no diálogo, na reflexão sobre prática, que percebe a si e aos outros 

como agentes ativos do conhecimento, promotora da curiosidade, da humanidade, da 

insubmissão, a qual reconhece o valor da história na construção do ser humano (FREIRE, 

1996).        

A professora Aroeira, também, nos incentiva a refletir que a formação se dá na dinâmica 

das experiências, são elas que promovem o conhecimento de variadas metodologias, posturas, 

práticas que fomentam a constituição do profissional e aprimoram as suas práticas educativas. 

Tardif (2002) apresenta que o professor é constituído por um conjunto de saberes (disciplinares, 

da formação profissional curriculares e experienciais) que exercem sua dimensionalidade na 
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constituição do profissional. A experiência vivenciada pela narradora, pode ser interpretada 

como fomentadora do saber da experiência, pois foi construído a partir de determinada realidade 

vivenciada por ela, e que exerceu sobre ela significado, propiciou a reflexão sobre sua postura 

e prática profissional, que contribuiu à reconfiguração de identidade.   

As experiências são vivenciadas na cotidianidade do sujeito, exercendo sobre ele “o 

toque” (BONDÍA, 2012), isto é um sentido, que colabora a construção dos significados. O saber 

da experiência é construído pelo professor a partir das experiências possibilitadas no ambiente 

escolar que levam à reflexão e transformação de sua prática e integra sua identidade.  

As experiências atuam como um dos importantes componentes para repensar práticas 

pedagógicas, curriculares e de formação, promovem a elaboração do saber da experiência. Elas 

sinalizam as realidades sociais, históricas, culturais e econômicas existentes no universo 

escolar, que são representações dos coletivos ali inseridos, pois como nos afirma Freire (2011, 

p. 82) [...] não é possível ao (a) educador (a) desconhecer, subestimar ou negar, os “saberes da 

experiência feitos” com que os educandos chegam à escola”.  

Arroyo (2013, p. 124) destaca o valor das diversas experiências na construção dos 

sujeitos, quando relata:  

 

[...] toda a experiência social produz conhecimento, uma das funções de tempo 

de escola será educar a sensibilidade dos(das) educadores(as) e dos(das) 

educandos(as) ao longo do percurso para captar e conhecer a rica pluralidade 

de experiências sociais que tornam a dinâmica e tensa sociedade. Mostrar as 

relações sociais, políticas, culturais em que essa riqueza de experiência vão 

conformando nossa história. Em que se enreda a história dos(das) 

educadores(as) e dos(as) educandos(as) e as experiências individuais e 

coletivas que marcam suas existências.   
 

A formação de professores para a EJA, precisa observar as condições de vida em que 

esses jovens e adultos experienciam/experienciaram se configura em uma matriz formadora 

para a EJA (ARROYO, 2006). Isso significa reconhecer e valorizar as experiências vivenciadas 

por estes educandos e, por seus educadores, interpretando suas potencialidades para o processo 

formativo dos diversos sujeitos que integram o meio escolar. São essas experiências, que nos 

levam à percepção das singularidades de sujeitos que estão presentes na EJA, não há como 

pensar e articular uma formação de professores para esta modalidade se desconhecemos seus 

sujeitos, suas trajetórias e suas características históricas (ARROYO 2006; SOARES, 2008). 
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O reconhecimento das singularidades, especificidades37 que compõem a EJA, é uma das 

unidades de análises temáticas presentes nas narrativas das docentes, visto que elas destacam a 

sua dimensão para uma prática pedagógica e curricular significativa, a qual, aqui é entendida 

como, aquela que dialoga com realidades dos educandos, exercendo valor para sua constituição 

enquanto pessoa, a qual valorize as leituras de mundo (FREIRE, 2011) trazidas por seus 

sujeitos, interpretando-as como dispositivos que fundamentam as ações pedagógicas e 

curriculares.  

Estas profissionais em suas narrativas nos chamam a atenção para uma das 

especificidades da EJA, que consiste no reconhecimento de quem são os estudantes dessa 

modalidade, que precisam ser compreendidos para além da escola, como cita Arroyo (2006) 

“[...] ver apenas esses jovens, adultos no olhar escolar é negar a especificidade da EJA e do 

perfil do educador”. Leiamos as narrativas a seguir:     

 

Então eu não vejo meu aluno, só como meu aluno não! Eu vejo meu aluno 

como gente, como ser humano, que tem pais separados, que tem fome, que 

tem preocupação, que tem tristeza, que parou de sonhar. (a narradora se 

emocionou muito nesse momento), que precisa ser motivado [...], eu preciso 

falar com ele que ele precisa e tem condições de ser o melhor do melhor! 

(JUREMA, 2018, grifo nosso).  

 

Comecei sem muita experiência na EJA, mas eu fui pedindo orientações a 

colegas que já tinham um bom tempo e te garanto que foi assim que fui 

melhorando (risos) Hoje eu não sou uma “experct” , mas eu consigo entender 

um monte de coisas que a EJA proporciona, principalmente, você entender o 

aluno da EJA, respeitar as limitações de cada um; você ouvir; você 

entender o tempo de cada um, isso é fundamental pra que você tenha um 

resultado positivo e para que você mantenha o aluno da EJA, pois eles evadem 

(ANDIROBA, 2018, grifo nosso).  

 

Os alunos da EJA só têm o horário da sala de aula para aprender [...] em casa 

eles conseguem fazer pouco[...] eles não têm tempo para estudar [...]Esses 

alunos vivem com o cansaço do dia, muitos trabalham pesado, situações que 

os desestimulam (ANGICO, 2018).  

 

As narradoras Jurema, Andiroba e Angico nos advertem sobre a necessidade em 

conhecermos as especificidades que envolvem a EJA, principalmente, seu público; levam a 

refletir quem são esses estudantes, quais as suas limitações, potencialidades, a importância do 

                                                 
37 É importante aqui apontar que são várias as especificidades que integram a EJA. Segundo Soares (2011) as quais 

perpassam ao campo das políticas públicas, infraestrutura, formação de educadores, trajetória histórica da EJA, 

proposta curricular, diversidades de sujeitos e os recursos didáticos.     
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saber ouvir o que eles têm a dizer, já que muitos, em suas trajetórias, foram marcados pelo 

silenciamento de suas vozes; reconhecê-los como sujeitos humanos e de direitos, que mesmo 

diante dos desafios sociais não desistem de ocupar os seus lugares nos bancos escolares. Estas 

narradoras nos implicam a refletir sobre a formação dos profissionais da EJA, formação esta 

que precisa ser pautada no reconhecimento de seu público, das suas histórias, bem como dos 

caminhos percorridos por esta modalidade educativa, de suas políticas, isto é, que “ tome 

consciência da atual situação da EJA, no que se refere à sua própria construção como política 

pública, como responsabilidade e dever do Estado” (SOARES, 2008, p.63). 

Arroyo (2008, p. 23) também nos anuncia:  

 

O foco para se definir uma política para a educação de jovens e adultos e para 

a formação do educador da EJA deveria ser um projeto de formação que 

colocasse a ênfase para que os profissionais conhecessem bem quem são esses 

jovens e adultos, como se constroem como jovens e adultos e qual a história 

da construção desses jovens e adultos populares. Não é a história da 

construção de qualquer jovem, nem qualquer adulto. São jovens e adultos 

quem têm uma trajetória muito específica, que vivenciam situações de 

opressão, exclusão, marginalização, condenados à sobrevivência, que buscam 

horizontes de liberdade e emancipação no trabalho e na educação.  

 

Soares (2008) relata que um dos caminhos para a construção de uma formação, de um 

currículo, de ações pedagógicas e materiais didáticos para a EJA, é justamente refletir sobre o 

perfil que integra essa modalidade, fato que é perceptível nas narrativas das professoras 

participantes, elas reconhecem quem são os educandos da EJA, suas características sociais e 

históricas, além de perceberem o seu lugar, a sua importância enquanto docente na formação 

desses estudantes, o que as coloca num movimento de implicação de si, de suas práticas, dos 

contextos sociais e escolares dos estudantes da EJA, das políticas públicas destinadas a essa 

modalidade. Analisemos:        

  

O que me deixa mais agoniada é assim quando eu estou na frente, eu olho para 

eles e vejo rostos cansados, mas eu vejo rostos com objetivos, que querem 

alguma coisa e às vezes a gente não consegue fazer muito! Há momentos que 

eu me culpo, sabe o que é você falar assim: é um compromisso meu, é um 

dever ensinar alguma coisa para eles! E por vezes eles não conseguem. Eu, 

particularmente, tenho horas que eu me sinto culpada, não sei se você 

consegue me compreender? Você fala: Puxa eu tenho que fazer ele 

aprender alguma coisa! Ele trabalhou o dia todo, ele veio para cá! E esse 

tempo não pode ser perdido! Entende? Isso me deixa muito preocupada, 

sabe? Eu digo isso, porque temos alguns alunos que já têm 3 anos ou mais 

naquela mesma série e a gente está tentando fazer ele progredir e eu fico assim: 

- Nossa o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar para ajudar a ter uma 
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progressão? E aí as vezes não encontra uma resposta, não é? E é esse apoio 

que o poder público poderia dar, não dá. A EJA ela é deixada de lado 

(ANDIROBA, 2018, grifo nosso).  

 

 

A professora Andiroba, em sua entrevista anuncia uma das unidades de análises 

temáticas que despontam nas demais narrativas, que é o comprometimento, em sua prática 

educativa, com a aprendizagem dos educandos, a preocupação na oferta de uma educação que 

de fato promova o avanço educacional dos estudantes, o desenvolvimento da sua autonomia e 

a melhoria das suas condições de vida. Quando nos referimos à professores comprometidos o 

fazemos sob a perspectiva de que estes educadores que estão no mundo, sabem-se no mundo e 

diante dele são capazes de refletir e agir (FREIRE, 2014), isto é, Andiroba (2018) reconhece o 

seu papel nos processos de formação desses educandos, preocupando-se com a efetiva 

aprendizagem dos estudantes, a mesma está em constante reflexão de sua postura e prática.  

  A narrativa supracitada nos reporta a Freire (1996, p. 141) quando menciona que 

“ensinar exige querer bem os educandos”, o que significa se preocupar e promover uma prática 

pedagógica que vise a formação humana, intelectual, histórica e social dos estudantes, pois 

como bem afirma é “ selar o meu compromisso com os educandos em uma prática [...] do ser 

humano”. As narrativas das professoras Jurema e Jatobá exemplificam o comprometimento na 

efetivação de uma prática pedagógica humana, preocupada e engajada com o desenvolvimento 

dos educandos.  

 

Eu trabalho com ele aqui, oh! Junto! Principalmente aqueles com dificuldades.  

[...]Eu trabalho aqui! Vamos ler a prova? E aí você fez o quê? Qual é a 

conjunção aqui? Na prova eu sento com eles e questiono, aí eles me dão a 

resposta, aí falo: - Então responde aí! Como é que você não sabe? Você sabe! 

Você não sabe é se orientar (risos), mas vamos! Deixa eu atender os outros e 

vocês ficam por último [...] eu procuro dar uma oportunidade, pois eles são 

capazes. Muitas vezes porque trabalham o dia, estão cansados, além daqueles 

estarem com uma certa idade [...] eu procuro fazer assim.  

[...] O ano passado mesmo minha aluna, ela tem quase 70 anos, ela ganhou 

um concurso de cordel, ela é do 7º ano. O sonho dela, porque eu me preocupo, 

converso muito com eles, procuro saber qual é o sonho, e o dela era ser 

enfermeira. Eu me propus a ir com ela ao CEEP fazer a matrícula, para nós 

ficarmos na fila, mas a noite não tinha mais enfermagem, mas ela se 

matriculou em outro curso. Eu falo com ela que na formatura eu quero estar 

presente. Eu busco saber dos sonhos e incentivo-os a buscar realizar. 

(JUREMA, 2018, grifo nosso).  
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Eu sempre quis o melhor para a vida deles. O que eu puder fazer para deixar 

meus alunos felizes e alcançar o que eles precisam eu faço! Faço de bom grado 

sem dúvida (JATOBÁ, 2018)  

 

 

A professora Jurema (2018) em sua entrevista nos indica o valor do diálogo com os 

estudantes como um dispositivo de conhecimento das suas realidades e dos sonhos neles 

presentes, além de incentivá-los a buscar a concretização dos mesmos, o que revela uma postura 

de uma professora amorosa. Freire (2014, p. 110 – 111) já nos implicava a pensar que o diálogo 

é promovido pelo amor.  

 

Não há diálogo, porém se não há um profundo amor ao mundo e aos homens 

[...] Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo [...] Amor, 

porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os 

homens. Onde quer que estejam, oprimidos, o ato de amor está em 

comprometer-se com sua causa. A causa da libertação. Mas este compromisso 

porque amoroso é dialógico.    

 

 O diálogo além de ser meio de conhecimento das realidades educacionais e sociais 

vivenciadas pelos educandos em seus contextos, também nos insere o professor em movimento 

de reflexão das concepções e comportamentos que estão presentes em seu ser; pelo diálogo 

partilhamos saberes, conhecimentos, experiências, o que significativo à formação. É 

interessante observar que o diálogo, estabelecido pela professora Jurema e seus educandos, 

além de estabelecer uma relação de confiança, também, os incentivam a acreditarem em suas 

potencialidades, a buscar a concretização de seus sonhos, pois como cita Freire (2014, p. 112) 

“ Não há também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens [...] Fé na sua vocação de ser 

mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direitos de todos os homens”.    

As narrativas das professoras Andiroba, Jurema e Jatobá indicam traços importantes e 

necessários ao perfil do profissional da EJA, os quais vão desde reconhecimento das 

especificidades que integram essa modalidade, comprometimento com a construção de uma 

aprendizagem significativa aos educandos, a problematização de si, à postura crítica e do 

diálogo frente a prática, ao contexto educacional e social.  

Uma das unidades de análises temáticas presente nas narrativas, é a convivência entre 

as professoras, a qual possibilita a partilha de conhecimentos, experiências, saberes e a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas, curriculares e as políticas da EJA. Esta convivência colabora 
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para o fortalecimento dos coletivos docentes e desta modalidade educativa. Conforme indicado 

nas seguintes narrativas:  

 

O que me marca aqui em minha escola é a convivência. Nós temos professores 

que trabalham nessa mesma escola há vinte anos, nós temos laços de amizade, 

laços de diálogo, conversamos várias coisas umas com as outras. Aqui nós 

somos um grupo [...] (risos) um desabafa com o outro, aconselha, a direção 

também é muito legal, as colegas, de forma geral. Nosso relacionamento 

dentro da escola é um relacionamento de amizade e isso nós levamos para os 

nossos alunos, eu busco passar isso para eles. (ANGICO, 2018).  

 

Eu acho que a convivência entre os colegas [...] a partilha de experiências 

me enriqueceu muito [...] A gente sempre recebe do colega algo, uma 

experiência que ele conta você já pensa: olha eu fiz diferente, se eu fizer 

assim vai ser melhor, né! Em nossa trilha a gente encontra passageiros, 

aqueles passageiros que entram nas nossas histórias [...] que nos marcam 

muito. (JATOBÁ, 2018, grifo nosso).   

 

A convivência se configura em um dispositivo de formação de professores, pois, por 

meio da partilha de concepções e práticas, o educador problematiza as suas ações, sua postura 

no ambiente escolar, de maneira a formar-se enquanto profissional, pessoa e ser social. Nessa 

partilha reconhecemos a dimensão que o outro exerce na constituição do nosso eu, como 

também a nossa interferência na constituição do outro. Somos impulsionados a perceber que o 

processo de formação não ocorre no isolamento, mas a partir das interações que estabelecemos 

com o nosso ambiente (ecoformação), com os outros (heteroformação) e conosco 

(autoformação) (PINEAU, 2010).  Nóvoa (1992, p. 26) revela que “a troca de experiências e a 

partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado 

a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”.  

As narrativas das docentes indicam a contribuição de outros espaços, para além do 

universo educacional, na sua formação não apenas enquanto educadora, mas também enquanto 

ser individual e coletivo.  As mesmas destacam a colaboração que a participação nas instituições 

religiosas e no sindicato exercem em sua formação, quando relatam:  

 

Eu participo da igreja, eu sou participante do grupo de casais que a gente 

chama de ECC (Casais com Cristo); participo da Pastoral Familiar que é um 

outro grupo que trabalha com as famílias. Tenho contato com muita gente, 

nesses grupos fazemos muitas visitas, reuniões, confraternizações. Eu trabalho 

também com o curso de noivos, porque o curso de preparação para os noivos 

é de responsabilidade da Pastoral Familiar; são várias palestras, tem uma delas 

quem faz sou eu. Tenho muito contato com as pessoas, nesses grupos 

contamos nossas experiências vidas. Isso cada vez mais vai fortalecendo 
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essa questão de ser educador. Eu acho que você educa sistematicamente e 

assistematicamente (ANDIROBA, 2018, grifo nosso).  

 

[...] participo do sindicato, das reuniões do sindicato e participo também das 

reuniões da igreja, sempre estive engajada nos movimentos da igreja[...] 

(ANGICO, 2018).  

 

A igreja foi algo que contribuiu muito para a minha formação. Cursos de 

formação que eu dava, me ajudaram a ter mais segurança no falar, grupo de 

jovens que eu participava (JUREMA, 2018). 

 

 

As professoras Andiroba, Angico e Jurema ao narrarem sua participação em outros 

espaços formativos, atestam a importância de tais para a sua formação enquanto pessoa, 

profissional e ser social. A participação e engajamento nesses espaços possibilitam, a estas 

profissionais, uma percepção dos contextos sociais inseridos, como também, da capacidade de 

assumirem uma postura política, mobilizadora e interventora ante às demandas de determinada 

realidade social. Essa postura colabora com a sua atuação no ambiente escolar, como é afirmado 

por Andiroba (2018) “Isso cada vez mais vai fortalecendo essa questão de ser educador”, já 

dizia Arroyo (2006) o educador da EJA é formado em múltiplos espaços, transcendendo os 

escolares. A partir dos excertos narrativos destas educadoras fica evidente que a formação se 

perfaz na existência humana, é movimento permanente, de quem vai assumindo novas formas 

de ser e estar no mundo e que tem sua dimensionalidade na construção das identidades dos 

sujeitos (BRAGANÇA, 2011; DOMINICÉ, 2012; NÓVOA, 2010).      

Procuramos aqui estabelecer nossas inferências sobre as trajetórias formativas 

evidenciadas nas narrativas (auto)biográficas das professoras participantes deste estudo, 

compreendendo suas possíveis contribuições para a formação de professores da EJA, a qual se 

fundamenta no reconhecimento das especificidades desta modalidade; na postura crítica frente 

aos contextos inseridos; no diálogo; no valor das experiência para refletir as práticas 

pedagógicas e curriculares.  

 

3.4 AS NARRATIVAS DAS PROFESSORAS SOBRE A FORMAÇÃO EM EJA NO 

MUNICÍPIO DE GUANAMBI  

 

 As entrevistas narrativas das professoras anunciam uma importante unidade de análise 

temática para esta pesquisa, que é a formação de professores da EJA oferecida pelo município 

de Guanambi. Esta unidade é fundamental, pois apresenta as percepções das professoras sobre 
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como esta formação vem sendo oferecida na rede municipal de ensino e assinala possíveis 

contribuições para refletir a formação de professores da EJA especificamente em Guanambi38.  

No processo de realização das entrevistas foi perceptível que todas as narradoras 

apresentam certa insatisfação com a formação de professores destinada à EJA no município de 

Guanambi. Esse fato é visível na narrativa da professora Jurema (2018):    

 

Eles não conhecem a realidade; falta o diálogo com a realidade da escola, eles 

não conhecem, acham que tudo é de um jeito só, não observa as 

especificidades da EJA, o que acaba interferindo na formação. Eu só vou para 

aquela formação para não ganhar a falta, eu não vou mentir! E quando faz, 

que a gente engaja, [...]a eles não cumprem, fica pela metade, é uma enrola, é 

um “trem vai, não vai, foi, não foi”. Eles não dão suporte nenhum. É só 

gastando o dinheiro mesmo na “bestagem” falo isso e não peço segredo! Não 

peço! (fala isso de forma enfática e demostrando indignação)  Eu já falei com 

eles lá, que é só faz de conta, só mesmo os cabides de emprego para tirar da 

sala de aula, é um faz de conta! E a educação não é faz de conta, nós estamos 

mexendo com gente. A EJA precisa de respeito! Respeito para com o aluno 

da EJA e com os professores também. Que eles vejam a gente como professor 

e eles como alunos, e, eles, não são vistos assim! Eles não são vistos como 

capazes, é apresentando coisinhas “bestas”. Não existe uma formação que de 

fato capacite o professor da EJA, é só um faz de conta! (Grifo nosso) 
 

 Segundo esta narrativa a ausência do diálogo dos formadores com as realidades 

vivenciadas pelos educandos e educadores da EJA se torna em um dos entraves para o 

desenvolvimento de uma formação de professores para esta modalidade educativa. Para a 

proposição de uma EJA de qualidade, a qual promova o desenvolvimento do sujeito, é 

elementar refletir a formação destinada aos seus profissionais, pois como relata Moura (2009, 

p. 46):  

 

Sem a devida qualificação, professores passam a desenvolver a prática 

pedagógica, ignorando as especificidades e peculiaridades dos sujeitos em 

processos de escolarização. Utilizam metodologias (técnicas, recursos e 

atividades) sem qualquer significado para os alunos-trabalhadores, 

desconsiderando seu contexto e historicidade.   

 

O próprio Parecer do CNE/ CEB, 11/2000 adverte que para a estruturação da formação 

de professores para a EJA, é preciso que se considere as experiências vitais, as realidades de 

                                                 
38 Justificamos que centralidade da pesquisa aqui construída se fundamenta na narrativas (auto)biográficas das 

professoras, portanto não são apresentadas as percepções da equipe responsável pela formação de professores da 

EJA no município de Guanambi. Destacamos que estas narrativas nos implicaram a construção de uma pesquisa 

futura trazendo a perspectiva dos formadores de EJA sobre a formação continuada oferecida pela rede municipal.      
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seu público nas ações pedagógicas; tal orientação está presente na proposta curricular que rege 

a Rede Municipal de Ensino em Guanambi, quando afirma  

 

A proposta pedagógica da EJA deve estar pautada pelo dever do Estado de 

garantir educação básica às pessoas jovens e adultas na especificidade dos 

tempos humanos, levando em conta as formas de vida, trabalho e 

sobrevivência dos jovens e adultos populares, principais destinatários dessa 

modalidade de educação (PEREIRA; SANTOS, 2016, p. 227) 

 

A professora Jurema nos chama a atenção, justamente, sobre a necessidade dos 

formadores da EJA, no município, se atentarem a quem são os diferentes sujeitos e coletivos 

que fazem parte dela, as realidades imersas no ambiente escolar, suas especificidades e, como 

tais atuam como meio norteador e de fomento ao planejamento das ações pedagógicas e 

curriculares da Rede Municipal. A própria proposta curricular do município em seus  

direcionamentos relata sobre a importância do currículo e das ações pedagógicas dialogarem 

com os coletivos da EJA, as especificidades desse público, que não deve se restringir, apenas, 

a faixa etária.  

 

[...] faz-se necessário reconhecer as especificidades do público atendido e 

perceber o conceito de jovem e adulto para além da faixa etária. Por isso, é 

preciso, também, construir um trabalho pedagógico que atenda as expectativas 

e condições das diferentes faixas etárias, com o desafio de criar condições 

favoráveis para que o relacionamento entre os sujeitos dos vários ciclos seja 

positivo e produtivo (PEREIRA; SANTOS, 2016, p. 230) 

  

Um outro aspecto descrito no excerto narrativo da professora Jurema é a não 

continuidade de determinadas ações apresentadas nas reuniões de planejamento pedagógico, o 

que ocasiona descrença e frustração nos educadores, e que contribui para a descaso das ações 

na EJA, levando-a um lugar marginal. A EJA não pode ser tratada de forma secundária e 

marginalizada, a mesma precisa ser encarada em sua perspectiva e dimensionalidade política, 

pedagógica e curricular (ARROYO, 2006; DI PIERRO et al. 2001).   

Soares (2008, p. 64) ainda, manifesta que “ o descaso com que a educação de jovens e 

adultos é tratada é perceptível no cenário nacional, pois sempre é organizada por meio de 

políticas compensatórias, imediatistas e assistencialistas”. Essa perspectiva colabora para a 

inexistência de políticas públicas efetivas e para a negligência da EJA. Esse fato é indicado pela 

narradora Aroeira (2018) quando adverte sobre o descaso do poder público com esta 
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modalidade, e que apesar de todas as limitações e desafios os profissionais da instituição 

pesquisada, tem buscado ofertar uma educação de qualidade aos educandos da EJA.  

 

A EJA não é vista pela administração pública como algo necessário. Isso não 

é só com a administração municipal não, isso é em todo o Brasil. A EJA é 

tratada com muito descaso, mas ao longo desses três anos que estou aqui na 

EJA, vejo que ela vem melhorando, mas isso por conta dos profissionais daqui 

de dentro da escola, que se empenham [...].  

 

Arroyo (2017, p. 35) assim questiona “ [...] o descaso com as escolas públicas, como a 

EJA nas periferias, não é um sinal do descaso do Estado com as periferias e com os 

trabalhadores empobrecidos?”, isto é, a negligência do poder público com a EJA é 

representação do descaso dos contextos sociais e econômicos a que os sujeitos das regiões 

periféricas convivem cotidianamente.    

As narrativas de Jurema e Aroeira nos oportunizam refletir que o comprometimento do 

poder público, o empenho, a consistência e o cumprimento das ações estabelecidas são 

requisitos para a consolidação da formação de professores e das políticas públicas de EJA. Esta 

modalidade precisa ser observada sob o mesmo olhar de investimento com que outras 

modalidades são tratadas (SOARES, 2008). O empreendimento e a consolidação de ações e 

investimentos consistentes na EJA são um dos marcos para o alcance da qualidade na Educação 

de Jovens e Adultos.  

A descrença nas potencialidades dos educandos da EJA é um dos aspectos mencionados 

na narrativa da professora Jurema (2018), a mesma nos apresenta que os conteúdos trabalhados 

na formação de professores não têm explorado todas as potencialidades que estes educandos 

possuem.  

 

Os conteúdos que eles mandam são muito pouco! É como se eles fossem 

pessoas incapazes, eu acho aquilo tão humilhante, por exemplo, foi para o 9º 

ano umas coisas bestas! [...] educação é para quê? A escola é para quê? Não é 

para o aluno, não é para a vida? Não é para enfrentar o mundo? Então eu não 

estou ensinado eles, se eu não ensino uma oração coordenada. Ele vai fazer 

um concurso como? Se eu não ensino um objeto direto, o que é um sujeito, 

predicado, a classificação, para eles saber como é encontrar? O conteúdo da 

EJA não é esse! Se você pegar um livro ali da EJA, que foram feitos pelos 

“especialistas”, o que é que tem lá no 6º ano? Sujeito abstrato, sujeito concreto 

será que o aluno só precisa disso? Não! Outra coisa que tem lá, artigo, 

numeral, adjetivo, mas o adjetivo só tem no todo, cadê a classificação dos 

adjetivos, então eu procuro dar tudo, ou com dificuldade ou sem, eu procuro 

dar tudo! Nem que eu leve uma unidade toda só para falar de sujeito, todos os 

tipos de sujeitos, ele sai daqui sabendo que existem variados tipos de sujeitos.  
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Esse é um dos motivos pelo qual ela narra que “a EJA precisa de respeito! Respeito para 

com o aluno da EJA e com os professores[...]” (JUREMA, 2018), isto é, propor uma formação 

que vise o desenvolvimento do profissional desta modalidade, que vislumbre uma prática 

pedagógica e curricular que de fato promova a formação do educando, enxergando-o em suas 

especificidades e potencialidades, interpretando-o como sujeito capaz. Machado (2008, p. 162) 

sinaliza sobre a necessidade de rompermos com a lógica de que os estudantes da EJA são, 

muitas vezes, sujeitos de “conhecimentos menores”, que estão em uma “modalidade de 

educação de menor qualidade” (VENTURA, 2012, p. 76) o que leva a uma visão estereotipada 

sobre a EJA.    

No processo das narrativas as docentes apresentam alguns direcionamentos sobre como 

poderiam ser articuladas as reuniões de formação de professores, conforme expresso nos 

seguintes excertos:  

 

O ano passado tivemos um curso da EJA, mas o curso ele não foi um curso 

muito específico para mostrar: vamos montar atividade, vamos fazer um 

planejamento, foi mais assim uma pesquisa, só mostrando algumas pesquisas 

da EJA, alguns dados, depoimentos. Então você vê que não tem muito aquele 

foco para pensar o currículo. Às vezes até discute, mas é uma discussão que 

às vezes morre ali, por conta da falta de apoio do próprio setor educacional 

(ANDIROBA, 2018).  

    

O ano passado teve formação, [...] eu optei por não ir, porque os outros 

encontros acrescentava muito pouco [...] nos primeiros anos que eu 

participava a coordenadora nos auxiliava bastante, além de nos atender por 

disciplina, eu era geografia ela atendia todos os professores de geografia nós 

íamos discutir o conteúdo que nós iriamos trabalhar, ela trazia temas que 

poderiam ser trabalhados na sala de aula, montava projetos juntamente 

conosco, dava-nos textos que poderíamos trabalhar para além do livro. A 

formação daquela época, na época em que eu participei eu gostava, eu achava 

muito interessante, mesmo. (ANGICO, 2018).  

 

 As narradoras nesses excertos nos indicam que a formação professores para esta 

modalidade educativa precisa estimular não só a reflexão sobre as pesquisas até então 

construídas sobre a EJA, é preciso que as formações discutam e empreendam ações para a 

cotidianidade da sala de aula e do espaço escolar. Esta docentes apontam a importância da 

construção de uma planejamento coletivo, estruturado por meio do diálogo entre os professores, 

sobre os projetos e os conteúdos a serem desenvolvidos na prática pedagógica, os quais  

fornecem direcionamento à constante (re)construção dos currículos da EJA. Nas entrelinhas 

estas professoras advertem sobre a dimensão de uma formação continuada que tenha 

operacionalidade na prática, a qual não se restrinja apenas a discussões.  
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 A professora Andiroba (2018) narra sobre os desafios para o planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas no ambiente escolar, as quais precisa estabelecer um 

pertencimento com as realidades a que estes educandos estão inseridos, respeitando e 

reconhecendo as diversidades dos sujeitos presentes nas turmas de EJA, pois como aponta 

Dantas (2017, p. 543) “os alunos da EJA precisam ter reconhecida sua diversidade cultural, as 

suas diferenças e peculiaridades, sendo considerados sujeitos/atores sociais construtores da 

própria história”.   

  

O que mais angustia é questão do planejamento das atividades, porque 

fazemos o malabarismo para planejar as atividades para eles. Você vai numa 

fonte pesquisa, mas às vezes não condiz com a realidade deles e a gente perde 

muito nisso, porque a gente não tem, eu diria assim, um planejamento 

específico.  Veja eu tenho aqui a turma de 1º e 2º que tem uma faixa etária de 

30 a 60 anos. Eu tenho que ter atividades propícias que venham dar 

significados para eles, né! E às vezes a gente não tem esse apoio, esse 

planejamento bem específico para isso [...]. Então a gente fica montando 

aquilo que a gente acha importante, que a gente acha necessário na vida dele. 

Porque tem algumas coisas que tem no currículo normal que para eles não tem 

muito sentido. Há a falta de assistência para o professor da EJA. Sentar assim 

e falar: - vamos montar um planejamento, vamos montar atividades que 

realmente são significativas, que tragam resultado positivo para o aluno da 

EJA (Grifo nosso).   
 

 

 Nessa narrativa, a professora evidencia a necessidade de acompanhamento e orientação 

das ações de planejamento pedagógico e curricular nas formações oferecidas aos profissionais 

da EJA, pela rede municipal de educação. Demostra sua preocupação sobre a necessidade dos 

conteúdos planejados estabelecerem significados às trajetórias de vida de seus educandos, 

reconhecendo a dimensionalidade de suas experiências na (re)construção das práticas 

pedagógicas e curriculares, de maneira a promover o sucesso escolar, pois como relata Ventura 

(2012, p. 80) “ [...] é importante que os processos de ensino-aprendizagem valorizem 

conhecimentos adquiridos nas mais diversas situações da vida (sob o aspecto histórico, político, 

cultural e social) rompendo o distanciamento entre os conhecimentos escolares e os saberes 

vivenciais”. 

 A formações de professores para a EJA precisa estar atenta e dialogar com experiências 

escolares e os desafios enfrentados cotidianamente por estes profissionais; sem esta conexão a 

formação acaba por não exercer sentido às suas trajetórias formativas e à constituição de sua 

identidade docente. Dantas (2017, p. 540) relata que este equívoco leva a uma formação 

precária e fragilizada, para a autora:  
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É comum a oferta de cursos de formação de professores pelos órgãos públicos 

sem o conhecimento das demandas e necessidades dos educadores de jovens 

e adultos, que clamam por uma qualificação adequada, como ainda de 

dispositivos para o enfrentamento dos grandes problemas que se deparam nas 

suas salas de aula[...].   

 

A formação destinada aos docentes da EJA deve ser dispositivo que fomente a reflexão 

das condições em que esta modalidade educativa está inserida; fortalecimento dos seus 

coletivos docentes; problematização das realidades sociais dos educandos; de articulação de 

políticas públicas, além de constituir-se espaço de planejamento das ações pedagógicas que 

direcionam a prática docente e, que, consequentemente, repercute na (re)construção currículos 

da EJA.  

O professor deve ser visto como um dos principais articuladores nas políticas de 

formação docente para a EJA, por tal motivo, suas vozes, seus saberes, experiências precisam 

ser reconhecidas e valorizadas pelas propostas de formação, visto que são eles que convivem 

diariamente com os enfrentamentos e demandas do universo educacional. É a partir da 

valorização desses profissionais que é possível articular políticas de formação efetivas para a 

EJA. Dantas (2017, p. 542) destaca:  

 

[...] o professor da EJA precisa ser mais valorizado, necessita ser visto como 

alguém que detém saberes construídos a partir de sua própria prática, como 

sujeito consumidor e produtor de teoria e que pode intervir decisivamente na 

formulação de políticas públicas, sobretudo nas políticas de formação do 

educador. O lugar da formação deve ser um lócus de reflexão crítica sobre a 

prática.  

     

O investimento na formação de professores para a EJA é um dos dispositivos para a 

construção de uma educação de qualidade (DANTAS, 2008). Pensar a formação de professores 

para esta modalidade é um dos desafios a serem enfrentados, visto que é preciso reconhecer as 

características e dimensionalidades que a compõem. É a reflexão dos seus profissionais, 

contextos, especificidades que torna possível a reflexão e articulação da política de formação 

de professores.    

Tecemos aqui nossas inferências a partir das narrativas das professoras participantes 

deste estudo, dando enfoque aos excertos narrativos que apresentam a percepção dessas 

profissionais sobre a formação de professores da EJA oferecida pela Rede Municipal de  
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Guanambi, bem como alguns indicativos que contribuam à reflexão das políticas de formação 

no âmbito do município 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A trajetória desta pesquisa foi permeada pelas vivências do conflito e da reflexão, as 

quais nos estimularam à formação enquanto pesquisadora, profissional e ser social, 

comprometidos com a educação. Sabemos que os caminhos da pesquisa não findam aqui, ao 

contrário, tecem em nós movimentos de buscas por respostas às implicações suscitadas no 

decorrer deste estudo, e que nos levam à percepção do nosso inacabamento (FREIRE, 1996). 

As implicações que mobilizam à construção deste estudo foram advindas do contexto 

familiar, marcado pela negação do direito à escolarização. Fato este que provocou o 

envolvimento com a Educação de Jovens e Adultos, visto que os sujeitos desta modalidade 

educativa, partilham trajetórias semelhantes, isto é, sujeitos marcados pela negação do direito 

à educação.   

Assim se perfaz a construção do objeto de estudo dessa pesquisa, que se delimita às 

trajetória formativas de professores, com o olhar voltado para a EJA, sendo que tais trajetórias 

são aqui compreendidas como os caminhos experienciados que exercem significado na 

construção do sujeito, isto é, na constituição da sua identidade.   

A pesquisa foi norteada pelos seguintes questionamentos: Quais as trajetórias 

formativas evidenciadas nas narrativas (auto)biográficas dos professores da Educação de 

Jovens e Adultos de uma escola da Rede Pública Municipal de Guanambi-Bahia? Como elas 

podem contribuir para refletir a formação de professores para a EJA?  

Com o intuito de respondermos a tal problema é que elaboramos por objetivo geral: 

compreender, por meio das narrativas (auto)biográficas, quais as trajetórias formativas dos 

professores da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da Rede Pública Municipal de 

Guanambi, e de como estas podem contribuir para refletir a formação de professores para a 

EJA.    

Os objetivos específicos se estruturaram em: discutir as principais concepções 

relacionadas à formação e formação de professores, com enfoque na EJA; realizar estudo sobre 

a temática narrativas (auto)biográficas, entendendo sua dimensionalidade enquanto dispositivo 

de pesquisa e formação; contextualizar EJA, no âmbito do município de Guanambi – Bahia e 

da Unidade Escolar pesquisada; por fim, analisar as narrativas (auto) biográficas dos 

professores participantes, percebendo, a partir de suas trajetórias formativas, suas contribuições 

para refletir a formação de professores para esta modalidade educativa.  

A pesquisa foi norteada pela abordagem qualitativa, visto que trabalhamos com aspectos 

existenciais, com as subjetividades dos sujeitos (BOGDAN; BIKLIEN, 1984), o que, para este 
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estudo, oportunizou uma melhor compreensão das  trajetórias formativas experienciadas pelos 

professores. Utilizou-se, também, da pesquisa (auto) biográfica, já que a mesma coloca o sujeito 

como investigador de si, oportuniza a reflexão de sua condição, suas ações, seus conceitos; ela 

é vista como um meio não só de pesquisa, como também de formação (FERRAROTTI, 2010; 

SOUZA, 2004).  

A entrevista narrativa atuou como dispositivo de construção dessa pesquisa, por ela 

imergimos nos processos existenciais, históricos, culturais e pessoais dos professores, 

compreendendo suas trajetórias formativas, e suas interferências na constituição da identidade 

pessoal e profissional. Tais entrevistas foram realizadas individualmente, com os sujeitos 

participantes, e elaboradas mediante a observação das seguintes temáticas geradoras:  

escolarização; entrada e trajetória formativa na profissão e na EJA; outros tempos e espaços de 

formação.  

O lócus escolhido para o desenvolvimento deste estudo foi o Colégio Municipal Árvores 

do Sertão, em Guanambi – Bahia, tendo por sujeitos o quantitativo de cinco professores, que 

atuam nas turmas de EJA I e EJA II. Delimitamos esse quantitativo devido à dimensionalidade 

e complexidade que envolvem as análises das narrativas.  

As análises das entrevistas narrativas fundamentaram-se na análise compreensivo-

interpretativa, que se perfaz em três tempos. Sendo o Tempo I: pré – análise/ leitura cruzada; 

Tempo II, leitura temática ou unidades de análises temáticas; Tempo III, leitura compreensivo 

– interpretativa  do corpus (SOUZA, 2014). Esses tempos se inter-relacionam na produção das 

análises da pesquisa.  

Os capítulos desta dissertação, buscaram contemplar aos objetivos que nortearam a 

elaboração da pesquisa. O primeiro capítulo Formação e Formação de Professores: tecendo 

saberes dialogou sobre a dimensionalidade da formação, a qual ocorre na dinâmica das relações 

cotidianas dos sujeitos, por meio das experiências, as quais são entendidas como aquilo que 

exerceu um sentido e significado na constituição dos indivíduos. Evidenciou-se na discussão 

que formação não se perfaz na definição, ela é movimento permanente, que adentra ao campo 

da reflexão; não há como singularizá-la, formação se dá na pluralidade, sendo originada das 

interações que o sujeito estabelece com os outros (heteroformação), com o meio inserido 

(ecoformação) e consigo mesmo (auto)formação (BONDÍA, 2012; PINEAU, 2011).  

Quanto à formação de professores ficou evidente a necessidade de reconhecer os 

saberes, as experiências que os professores são possuidores, visto que tais atuam como 

dispositivos de fomento à uma formação que dialogue com os contextos educacionais. O 

professor convive diariamente com as realidades enfrentadas no ambiente escolar, por esse 
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motivo, deve ser visto como um dos principais articuladores para a formação; pensar a formação 

de professores sem escutar suas vozes, é construí-la numa perspectiva impositiva o que 

repercute na qualidade da educação oferecida. 

Neste capítulo também enfocamos a formação de professores de EJA, em que 

dialogamos sobre a necessidade do reconhecimento das especificidades que a compõem, as 

quais estão relacionadas ao seu público, estudantes-trabalhadores que retornam ao espaço 

escolar, prioritariamente, com a perspectiva de melhoria de suas condições de vida. Refletimos 

sobre a escassez de políticas de formação aos educadores da EJA, advindas da negligência do 

poder público com esta modalidade, o que colabora para seu enfranquecimento.       

O segundo capítulo, Um olhar sobre a caminhada: trajetórias da pesquisa, buscou 

apresentar os caminhos metodológicos percorridos para a sua construção.  Aqui é discutido a 

importância da pesquisa (auto)biográfica para o campo educacional, entendendo-a enquanto 

meio de investigação e formação, pois permite a reflexão, a investigação de si,e m que o sujeito 

se coloca em evidencia, além de que, por ela, podemos ter acesso às estruturas sociais, históricas 

e culturais dos sujeitos (FERRAROTTI, 2010). Centramos o olhar em torno das potencialidades 

do dispositivo das entrevistas narrativas, visto que elas promovem no sujeito narrador a 

possibilidade de rememorar elementos significativos de sua trajetória, ocasionando a reflexão 

do seu eu, das suas relações, suas posturas e práticas, o que contribui, para que o sujeito se 

entenda investigador de si, possibilitando uma experiência formativa.  

A EJA no município de Guanambi se constrói com as ações da educação popular, por 

meio MEB e MEBIC, com a implantação de programas de alfabetização, até consolidar-se 

enquanto modalidade regular, mediante a aprovação do Projeto nº 14/2004, que implanta o 

Projeto de Organização das Classes de Aceleração de Educação de Jovens e Adultos.  No ano 

de 2016 tal nomenclatura é modificada, passando a ser denominada de Ensino Fundamental 

EJA I (1ª a 4ª série ) e EJA II (5ª a 8ª série).      

Atualmente, o município possui um quantitativo de 7 escolas, pertencentes a rede 

pública municipal, que atendem a EJA, o que corresponde a, apenas, 24,13% das instituições 

públicas municipais de ensino.  O IBGE (2010) informa número de habitantes do município de 

Guanambi, maiores de 15 anos que não dominavam a leitura e a escrita, foi de 21,1% da 

população local, isto é, 16.647 habitantes. Essa questão necessita ser analisada pelo munícipio, 

visto que o número de sujeitos sem acesso à leitura e a escrita mostrou-se elevado.  

O lócus dessa pesquisa foi o Colégio Municipal Árvores do Sertão, que trabalha com a 

oferta da EJA I e EJA II, em torno noturno. Tal instituição mesmo diante dos enfrentamentos 

vivenciados pela EJA, tem feito com que seus alunos permaneçam na escola. Tal conclusão é 
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possibilitada a partir das análises das informações disponibilizadas pela SME, a partir do censo 

escolar 2016, em que verificamos que nas turmas de EJA I e EJA II, o índice de permanência 

foi de 71,1%, e de aprovação 82,60%, já a evasão foi de 26,8% e reprovação, 17,4%.  

No terceiro capítulo, As Trajetórias Formativas das Professoras Narradoras: 

contribuições para a formação de professores na EJA, buscamos a partir das narrativas das 

professoras, perceber as suas trajetórias e suas contribuições para a formação do profissional 

desta modalidade. Com as entrevistas narrativas categorizamos as unidades de análises 

temáticas, que fomentaram a elaboração dos tópicos que compõem este capítulo.  

  A relações da família na constituição das trajetórias é uma das bases que desencadeiam 

a construção da identidade social e pessoal dessas participantes. Todas as participantes 

sinalizam o lugar da família na escolha profissional, visto que indicam que um dos fatores que 

as levaram à docência foram advindos das inferências da família.  

Para as participantes da pesquisa ter a docência como profissão não consistia em um de 

seus objetos profissionais, entretanto fatores relacionados à família, ausência de outros cursos 

na região e a necessidade de qualificação para ingresso no mundo do trabalho as levaram essa 

escolha. Entretanto, o que ficou evidente nas narrativas, é que após o ingresso e atuação na 

profissão, passaram a vivenciar uma relação de pertencimento com a educação. Quanto ao 

ingresso na EJA, as participantes sinalizaram que a necessidade de complementação de carga 

horária, as levaram a esta modalidade, mas a aproximação com as realidades vivenciadas pelos 

alunos – trabalhadores, também, as levaram ao pertencimento com a EJA.   

As experiências docentes destas professoras discorrem sobre um conjunto de 

direcionamentos que leva à reflexão sobre a constituição dos profissionais que atuam na EJA, 

dentre as quais são indicadas: postura crítica diante do contexto educacional; reconhecimento 

dos diferentes saberes (curriculares, experiências, da formação profissional, disciplinares e 

pessoal), especialmente o saber da experiência e o saber pessoal, a que o educador é possuidor; 

a percepção das singularidades e especificidades que integram a EJA, considerando os seu 

público, alunos-trabalhadores; a dimensionalidade do comprometimento docente e do poder 

público na oferta de uma educação de qualidade. Estas percepções atuam como 

direcionamentos para a articulação e uma política de formação de professores para a EJA.   

 As narrativas das docentes, também, sinalizam como tem ocorrido a formação de 

professores para esta modalidade educativa no âmbito do município de Guanambi. Tais 

profissionais desvelam a necessidade de uma formação que dialogue com os contextos 

escolares, que considere as características da EJA, especialmente, dos educandos que a 

compõem. 
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As análises dessas narrativas nos implicaram a elaboração de um produto, que consiste 

no Círculos Estudos e Diálogos sobre a Educação de Jovens e Adultos: direcionamentos para 

a formação de professores, o qual tem o objetivo de dialogar sobre a formação de forma a 

refletir e elaborar direcionamentos que visem à melhoria da formação de professores da EJA, 

no município.  

Esta pesquisa trouxe discussões sobre a formação de professores na EJA, a partir das 

trajetórias formativas evidenciadas nas entrevistas narrativas. Sua relevância se estruturou na 

contextualização da oferta da EJA no âmbito do município de Guanambi; bem como na reflexão 

e empreendimento de ações para formação de professores, com vistas à proposição de uma 

educação de qualidade.   

Em síntese, visualizamos a necessidade de continuar com este estudo sobre a formação 

de professores na especificidade da EJA, principalmente no âmbito do município pesquisado, 

pois percebe-se ainda uma carência de pesquisas nesta área.  

Diante das tessituras estabelecidas a partir dessa pesquisa, indicamos algumas 

recomendações: a estruturação de um grupo de estudos sobre a EJA, de forma a ampliar as 

discussões que circundam esta temática; realização de encontros mensais nas unidades 

escolares, com os professores e representações de estudantes da EJA, com a perspectiva de 

dialogar sobre as práticas pedagógicas e curriculares, criando caminhos para a oferta de uma 

educação atrelada às suas realidades; realização de fóruns anuais de EJA no munícipio com o 

propósito de fomentar a discussão, de maneira a fortalecer as ações em torno dessa modalidade 

educativa, contribuindo para a articulação de uma política para a Educação de Jovens e adultos 

e para a formação de seus profissionais.    

 Por fim, este trabalho buscou dialogar, a partir das trajetórias formativas dos docentes 

da EJA, a dimensionalidade da formação de professores para a construção de uma Educação de 

Jovens e Adultos sensível e comprometida com os seus educandos. Uma educação que busque 

o desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da cidadania, por meio de ações pedagógicas 

e curriculares que exerçam sentidos aos percursos de vida e profissionais de educandos e 

educadores.   

 

 

 

 

 

 



113 

 

REFERÊNCIAS   
 

ALMEIDA, Claudimar Paes de; BARZOTTO, Leoné Astride. Silenciamento e Resistência: 

retratos da mulher nos contos freirianos. Raído, Dourados: MS, v. 11, n. 26, jan./jun. 2017, p. 

146 – 159. Disponível em: http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/Raido/article/view/6083. Acesso 

em: 28 de jul. 2018.      

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Formar educadores e educadoras de jovens e adultos. In: 

SOARES, Leôncio. Formação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica/ SECAD/ 

MEC/ UNESCO, p. 17 – 33, 2006.  

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Currículo, Território em Disputa. 5ª ed. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2013.  

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Outros sujeitos, outras pedagogias. 2ª ed. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2014.  

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Passageiros da Noite do Trabalho para a EJA: itinerários pelo 

direito de uma vida justa . Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2017.  

 

BAHIA. Prefeitura Municipal de Guanambi. Secretaria Municipal de Educação – SME. 

Informações do Censo Escolar ano 2015 – Escolas do município de Guanambi. Guanambi, 

2016 

 

BAHIA. Prefeitura Municipal de Guanambi. Secretaria Municipal de Educação – SME. 

Informações do Censo Escolar ano 2015 – Escolas do município de Guanambi. Guanambi, 

2016 

 

BAHIA. Secretaria Estadual de Educação (SEC – BA). Programa Todos pela Alfabetização 

– TOPA. Disponível em: http://www.sec.ba.gov.br/topa/topa.html. Acesso em: 12 jan. 2017.  

 

BAHIA. Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan). Territórios de Identidade. 

Disponível em: http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17 . 

Acesso em: 16 dez. 2016.  

 

BARBIER, René. A Pesquisa Ação na Instituição Educativa. Tradução: Estela dos Santos 

Abreu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 105 – 128.  

 

BAUER Martin W.; Jovchelovitch Sandra. Entrevista Narrativa. In: BAUER, Martin W.; 

GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 

Tradução: Pedrinho A. Guareschi.- Petrópolis: Vozes, 2002, p. 90 – 112.   

 

BERTAUX, Daniel. As Narrativas de Vida: a pesquisa e seus métodos. Tradução: Zuleide 

Alves Cardoso Cavalcante, Denise Gurgel Lavallée. Natal: RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 

2010.  

 

BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos Métodos. Portugal: Porto Editora, 1984.  

 

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/Raido/article/view/6083
http://www.sec.ba.gov.br/topa/topa.html
http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17


114 

 

BONDÍA, Jorge Larossa. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista 

Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 19, p. 20 – 30, jan. fev – mar. abr. 2002. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf. Acesso em: 5 mar. 2015.   

 

BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Tradução: Maria Helena Bertrand.  11 ed.  

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.  

 

BRAGANÇA, Inês Ferreira de Souza. Sobre o conceito de formação na abordagem 

(auto)biográfica. Revista Educação, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 157 – 164, maio/ ago. 2011. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/%20faced/article/viewFile/8700/6352. Acesso 

em 10 jun. 2016.  

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm . Acesso 

em: 13 abr. 2016.  

 

BRASIL. Lei nº 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro 

de 1996. D.O.U. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 

Acesso em: 5 fev. de 2016. 

 

BRASIL. Parecer do CNE/CEB n. 11/2000, de 10 de maio de 2000. Dispõe sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Conselho Nacional de 

Educação, Ministério da Educação, Poder Executivo, Brasília, DF, 2000. Disponível em 

http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/parecer_CNE_CEB_11_2000.pdf 

Acesso em: 05 dez. 2017.  

 

BRASIL. Decreto nº 5.840 de junho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5840.htm . Acesso em: 

12 jan. de 2019.  

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010. 

Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=291170 Acesso em: 20 

dez. 2016.   

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). População estimada 2016 - 

Guanambi. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=291170. 

Acesso em: 20 dez. 2016.   

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). População estimada 2017 – 

Riacho de Santana. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=292640. Acesso em: 16 ago. 2017. 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Panorama do município de   

Candiba. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/candiba/panorama. Acesso em: 

10 jul. 2018.  

 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/%20faced/article/viewFile/8700/6352
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/parecer_CNE_CEB_11_2000.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5840.htm
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=291170
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=291170
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=292640


115 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Panorama do município de   

Palmas de Monte Alto. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/palmas-de-

monte-alto Acesso em: 10 jul. 2018.  

 

BRITO, Antônia Edna. Narrativa Escrita na Interface com a pesquisa e a Formação de 

Professores. In: Moraes, Dislane Zerbinatti; Lugli, Rosário Silvana Genta (org.). Docência, 

Pesquisa e Aprendizagem: (auto)biografias como espaços de formação / investigação. São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.  

 

CARVALHO, Maria de Fátima Pereira. O Diálogo entre Cultura Escolar e Cultura 

Popular na Educação de Jovens e Adultos numa Escola de Guanambi (BA). 2013. 165 f. 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, Minas Gerais. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-

9FCGE6/o_di_logo_entre_cultura_escolar__e_cultura_popular_na_educa__o_de_jovens_e__

adultos_numa_escola_de_guanambi__ba_.pdf?sequence=1. Acesso em: 15 nov. 2016.   

 

DANTAS, Tânia Regina. A Prática da Formação em EJA e Narrativas Autobiográficas de 

Professores de Adultos. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 

17, n. 29, p. 119 – 136, jan. jun. 2008.  

 

DANTAS, Tânia Regina. Formação de Professores em EJA: uma experiência pioneira na 

Bahia. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 21, n. 37, p. 147 

– 162, jan. jun. 2012, .    

 

DANTAS, Tânia Regina; AMORIM, Antônio; LEITE, Gildeci de Oliveira (org.). Pesquisa, 

formação, alfabetização e direitos em educação de jovens e adultos. Salvador: Edufba, 

2016.  

 

DANTAS, Tânia Regina. A formação de educadores de jovens e adultos: dialogando com 

concepções freireanas. In: ALCOFORADO, Luís; BARBOSA, Márcia Regina; BARRETO, 

Denise Aparecida Brito. Diálogos Freireanos: a educação e formação de jovens e adultos 

em Portugal e no Brasil. Portugal: Universidade de Coimbra, p. 535 – 554, 2017. Disponível 

em: https://digitalis.uc.pt/pt-

pt/livro/forma%C3%A7%C3%A3o_de_educadores_de_jovens_e_adultos_dialogando_com_c

oncep%C3%A7%C3%B5es_freireanas . Acesso em: 7 de out. 2018.   

 

DELEUZE, Gilles. O Mistério de Ariana. Tradução: Edmundo Cordeiro. 3ª ed. Passagens: 

Lisboa. 2015.  

 

DELORY – MOMBERGER, Christine. A pesquisa biográfica: projeto epistemológico e 

perspectivas metodológicas. In: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto; PASSEGGI, 

Maria da Conceição (Org.). Pesquisa (Auto)Biográfica Temas Transversais: Dimensões 

Epistemológicas e metodológicas da pesquisa (auto)biográfica. Natal e Salvador: Edufrn, 

Eduneb e EdiPUCRS, 2012. 

 

DELORY – MOMBERGER, Christine. Formação e socialização: os ateliês biográficos de 

projetos. Revista: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 359-371maio/ago. 2006. 

Disponível em https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28015. Acesso em: 07 jun. 2016.  

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/palmas-de-monte-alto
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/palmas-de-monte-alto
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9FCGE6/o_di_logo_entre_cultura_escolar__e_cultura_popular_na_educa__o_de_jovens_e__adultos_numa_escola_de_guanambi__ba_.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9FCGE6/o_di_logo_entre_cultura_escolar__e_cultura_popular_na_educa__o_de_jovens_e__adultos_numa_escola_de_guanambi__ba_.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9FCGE6/o_di_logo_entre_cultura_escolar__e_cultura_popular_na_educa__o_de_jovens_e__adultos_numa_escola_de_guanambi__ba_.pdf?sequence=1
https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28015


116 

 

DESSEN, Maria Auxiliadora; POLONIA Ana da Costa. A Família e a Escola como contextos 

de desenvolvimento humano. Paidéia, São Paulo, v. 17, n. 36, p. 21-32, 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf. Acesso em: 31 jul. 2018.  

 

DI PIERRO, Maria Clara; GRACIANO Mariângela. A Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil. In: Ação Educativa. Informe apresentado à Oficina Regional da UNESCO para 

América Latina y Caribe. São Paulo, junho 2003. Disponível em: 

https://alfabetizarvirtualtextos.files.wordpress.com/2011/08/a-educac3a7c3a3o-de-jovens-e-

adultos-no-brasil.pdf . Acesso em: 18 ago. 2018.   

 

DOMINICÉ, Pierre. O processo de formação e alguns componentes relacionais (1985). In: 

FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e Formação. Natal, RN: 

Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010a, p. 81 – 95.   

 

DOMINICÉ, Pierre.A biografia educativa: instrumentos de investigação para educação de 

adultos (1982). In: FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org). O Método Biográfico e 

Formação. Natal, RN: Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010b, p. 143 – 153. 

 

DOMINICÉ, Pierre.  A epistemologia da formação ou como pensar a formação. In: 

MACEDO, Roberto Sidnei, (Org.). Currículos e Processos Formativo: experiências, saberes 

e culturas. Salvador, BA: Edufba, 2012, p. 19 – 38.  

 

FÁVERO, Osmar; FREITAS Marinaide. A Educação de Jovens E adultos: um olhar sobre o 

passado e o presente. Inter-Ação, Goiânia, v. 36, n. 2, p. 365-392, jul./dez. 2011. Disponível 

em: http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo_favero.pdf Acesso em: 10 

Jan. 2018  

 

FERRAROTTI, Franco. Sobre a autonomia do método biográfico (1979). In: FINGER, 

Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e Formação. Natal, RN: Edufrn; 

São Paulo: Paulus, 2010, p. 31 – 57.  

 

FINGER, Mathias. As implicações socioepistemológicas do método biográfico (1986). In: 

FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e Formação. Natal, RN: 

Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010, p. 119 – 128.  

 

FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e Formação. Natal, RN: 

Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010.  

 

FIORI, Ernani Maria. Prefácio: aprender dizer uma palavra, In: FREIRE, Paulo. Pedagogia 

do Oprimido. 58. ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 11 - 30.  

 

FREIRE, Paulo. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996.  

 

FREIRE, Paulo. Política e Educação: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 58. ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 

2014. 

http://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf
https://alfabetizarvirtualtextos.files.wordpress.com/2011/08/a-educac3a7c3a3o-de-jovens-e-adultos-no-brasil.pdf
https://alfabetizarvirtualtextos.files.wordpress.com/2011/08/a-educac3a7c3a3o-de-jovens-e-adultos-no-brasil.pdf
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo_favero.pdf


117 

 

 

GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, transdisciplinar e 

transcultural. In: SOMMERMAN, Américo (Org.). Educação e Transdiciplinaridade II. 

São Paulo: TRIOM, p. 93 – 121, 2002. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129707POR.pdf. Acesso em: 07 jan. 2017.  

 

GOODSON, Ivo F. Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o 

desenvolvimento profissional. In: NÓVOA, Antônio (Org.). Vida de Professores. Portugal: 

Porto Editora, 2007, p. 63 - 78.  

 

HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de Jovens e Adultos. Revista 

Brasileira de Educação, n. 14,  p. 108 – 194, mai/ jun/jul/ ago, 2000. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07.pdf . Acesso em: 21 mar. 2016 

 

IPF. Instituto Paulo Freire. Jornada Pedagógica da Autonomia: curso de extensão, 

modalidade à distância. Vídeoaula nº 1. Disponível em: 

http://www.paulofreire.org/noticias/589-ead-freiriana-est%C3%A1-com-curso-online-

gratuito. Acesso em: 10 maio 2017.   

 

JOSSO, Marie-Christine. Da formação do sujeito ... ao sujeito da formação (1978). In: 

FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e Formação. Natal, RN: 

Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010a, p. 59 – 80.  

 

JOSSO, Marie-Christine. Experiências de Vida e Formação. Natal, RN: Edufrn; São Paulo: 

Paulus, 2010b.  

 

JÚNIOR, Valter Carabetta. Rever, Pensar e (Re)significar: a Importância da Reflexão sobre a 

Prática na Profissão Docente. Revista Brasileira de Educação Médica. Rio de Janeiro, v. 4 

n. 34, p. 580 – 586, 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbem/v34n4/v34n4a14.pdf. Acesso em: 08 out. 2016. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais. São Paulo: Cortez, 2013.  

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagem qualitativa. 

São Paulo: EPU, 1986.  

 

MACHADO, Maria Margarida. Formação de professores para EJA Uma perspectiva de 

mudança. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 2, n. 2-3, p. 161-174, jan./dez. 2008, p.. 

Disponível em: 

http://www.cnte.org.br/images/stories/2012/revista_retratosdaescola_02_03_2008_formacao_

de_professores.pdf. Acesso em 15: abr. de 2016.  

 

MACHADO, Maria Margarida. A Educação de Jovens e Adultos no século XXI – da 

alfabetização ao ensino profissional. Revista Inter-Ação, Goiânia, v. 36, n. 2, p. 393-412,  

jul./dez. 2011. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/16713 

Acesso em: 20 jun. 2018.  

 

MEIRELES, Mariana Martins. Macabéas às Avessas: trajetórias de professoras de 

geografia da cidade na roça – narrativas sobre docência e escolas rurais. 2013. 243 f. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129707POR.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07.pdf
http://www.paulofreire.org/noticias/589-ead-freiriana-est%C3%A1-com-curso-online-gratuito
http://www.paulofreire.org/noticias/589-ead-freiriana-est%C3%A1-com-curso-online-gratuito
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v34n4/v34n4a14.pdf
http://www.cnte.org.br/images/stories/2012/revista_retratosdaescola_02_03_2008_formacao_de_professores.pdf
http://www.cnte.org.br/images/stories/2012/revista_retratosdaescola_02_03_2008_formacao_de_professores.pdf
https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/16713


118 

 

(Mestrado em Educação). Departamento de Educação – Campus I, Universidade do Estado da 

Bahia, Bahia.  

 

MEIRELES, Mariana Martins. Entrevista Narrativa e hermenêutica de si: fonte de pesquisa 

(auto)biográfica e perspectivas de análises. In: SOUZA, Elizeu Clementino de. (Org.). 

(Auto)biografia e Documentação Narrativa: redes de pesquisa e formação. Salvador: 

Edufba, 2015, p. 285 – 326.   

 

MOITA, Maria Conceição. Percursos de Formação e Trans-formação. In: NÓVOA, Antônio 

(Org.). Vida de Professores. Portugal: Porto editora, 2007, p. 111 – 140.  

 

MOURA, Tânia Maria de Melo. Formação de Educadores de Jovens E Adultos: Realidade, 

Desafios e Perspectivas Atuais. Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 5, n. 7, 

p. 45 – 72, jul. dez. 2009. Disponível em 

http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/242/254. Acesso em: 16 de ago. 2017. 

 

NARVAZ, Martha Giudice; SANT’ANNA Sita Mara Lopes; TESSELER , Fani Averbuh. 

Gênero e Educação de Jovens e Adultos: a histórica exclusão das mulheres dos espaços de 

saber-poder. Diálogo, Canoas, n. 23, p. 93-104, ago. 2013. Disponível em: 

https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Dialogo/article/view/917 . Acesso em 28 de jul. 

2018.  

 

NATIVIDADE, Michelle Regina da; COUTINHO, Maria Chalfin. O Trabalho na Sociedade 

Contemporânea: os sentidos atribuídos pelas crianças. Psicologia & Sociedade; n. 24 (2), 

430-439, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/20.pdf . Acesso em: 31 

jul. 2018.  

 

NEPOMUCENO, Ricardo Ferreira; WITTER, Geraldina Porto. Influência da família na 

decisão profissional: opinião de adolescentes. Revista da Associação Brasileira de 

Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 15-22, Jan/Jun. 2010. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/pee/v14n1/v14n1a02 . Acesso em: 01 ago. 2018.   

 

NÓVOA, Antônio. Formação de Professores e Profissão Docente. Comunicação 

apresentada no 1º Congresso Nacional da Formação Continuada de Professores - Formação 

Contínua de Professores: Realidades e Perspectivas. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1992. 

Disponível em: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4758. Acesso em: 10 de jun. de 2016. 

  

NÓVOA, Antonio (Org.). Os professores e a sua formação. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote, 

1997.  

 

NÓVOA, Antônio (Org.). Vida de Professores. Portugal: Porto editora, 2007.  

 

NÓVOA, Antônio. A formação tem que passar por aqui: as histórias de vida no projeto 

Prossalus (1988). In: FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e 

Formação. Natal, RN: Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010, p. 155 – 187.   

 

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Apresentação da Série Educação ao Longo da Vida. In: 

Educação ao Longo da Vida.  Salto para o Futuro, ano XIX, nº 11, setembro 2009a. ISSN 

1982-0283, p. 5 – 13.  

 

http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/242/254
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Dialogo/article/view/917
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/20.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pee/v14n1/v14n1a02
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4758


119 

 

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Educação de Jovens, Adultos e Idosos. In: Educação ao 

Longo da Vida.  Salto para o Futuro, ano XIX, nº 11, setembro 2009b. ISSN 1982-0283, p. 

14 – 19.    

 

PASSEGGI, Maria da Conceição; SOUZA, Elizeu Clementino. Apresentação da segunda 

edição brasileira. JOSSO, Marie-Christine. Experiências de Vida e Formação. Natal, RN: 

Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010. 

 

PASSEGGI, Maria da Conceição; SOUZA, Elizeu Clementino. O método biográfico: 

pesquisa e formação. JOSSO, Marie-Christine. Experiências de Vida e Formação. Natal, 

RN: Edufrn; São Paulo: Paulus, 2010.  

 

PEREIRA, Lindomar; SANTOS Ana Patrícia Bezerra (org). Proposta Curricular da Rede 

Municipal de Guanambi. Secretaria Municipal de Educação: Centro de Treinamento 

Pedagógico, 2016.  

 

PEREIRA, Jacquelline Monteiro. Qual o lugar da experiência na formação de professores e 

professoras da Educação de Jovens e Adultos? Revista Brasileira de Educação de Jovens e 

Adultos. v. 5, n. 10, 2017, p. 144-163. Disponível em: 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/article/view/4413.Acesso em: 01 

ago. 2018.   

 

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: 

PIMENTA, Selma Garrido. (Org). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez Editora, 1999, p. 15 a 34.  

 

PINEAU, Gaston. A Autoformação no Decurso da Vida: entre a hetero e a ecoformação 

(1985). In: FINGER, Mathias; NÓVOA, Antônio (Org.). O Método Biográfico e Formação. 

Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010, p. 100 - 118.  

 

REIS, Sônia Maria Alves de Oliveira. A Inserção dos Egressos da Educação Popular na 

Escola Pública: tensão entre regulação e emancipação. 2009. 199f. (Mestrado em Educação) 

– Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-

85LMWZ/disserta__o_sonia_fae_ufmg.pdf?sequence=1. Acesso em: 15 de nov. 2016.  

 

RICOUER, Paul. Interpretação e Ideologia. Tradução: Hilton Japiassú. 4. Ed. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1990.   

 

RIOS, Jane Adriana Vasconcelos Pacheco. Ser e não ser da roça, eis a questão! Identidades 

e discursos na escola. Salvador: Edufba, 2011. 

  

SANTOS, José Jackson Reis dos. Especificidades dos Saberes pra a Docência na Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas. Revista Práxis Educacional, v. 6, n. 8 p. 157-176 jan./jun. 2010. 

Disponível em: http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/292 . Acesso em: 10 de 

jan. 2019.  

 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-85LMWZ/disserta__o_sonia_fae_ufmg.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-85LMWZ/disserta__o_sonia_fae_ufmg.pdf?sequence=1
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/292


120 

 

SANTOS, José Jackson Reis dos; PEREIRA, Sandra Márcia C.; ARAGÃO, José Wellington 

de. (Org). Alfabetizar Crianças e Pessoas Jovens e Adultas: reflexões e análises de 

propostas. Salvador: Eduneb, 2014.   

 

SANTOS, José Jackson Reis dos; RIBEIRO, Márcia Maria Gurgel. Diálogos com 

educadores(as) de pessoas jovens e de adultas sobre suas experiências e saberes profissionais 

docentes. Revista Teias, v. 15, n. 35, p. 88 – 117, 2014. Disponível em:  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24405. Acesso em: 10 

de jan. 2019.  

 

SILVA, Jadilson Lorenço da. A Rotatividade Docente numa Escola da Rede Estadual de 

Ensino. 2007. 95 f. (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 

Disponível em: 

https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/10610/1/Jadilson%20Lourenco%20da%20Silva.pdf . 

Acesso em: 7 ago. 2018.  

 

SOARES, Leôncio. Avanços e desafios na formação do educador de jovens e adultos. In: 

MACHADO, Maria Margarida (Org.). Formação de Educadores de Jovens e Adultos - II 

Seminário Nacional. Brasília: Secad/MEC, UNESCO, 2008. p. 57-71. 

 

SOARES, Leôncio. As Especificidades na Formação do Educador de Jovens e Adultos: um 

estudo sobre propostas de EJA. Educação em Revista, vol.27, n.2, 303 – 322, 2011. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

46982011000200014&script=sci_abstract&tlng=pt . Acesso em: 20 ago. de 2018.  

 

SOARES, Leôncio. A Formação de Educadores e as Especificidades da Educação de Jovens e 

Adultos em Propostas de EJA. In: Anais do V Seminário Nacional sobre Formação de 

Educadores de Jovens e Adultos. Campinas – SP: UNICAMP, 2015. Disponível em: 

http://sistemas3.sead.ufscar.br/snfee/index.php/snfee/article/view/197. Acesso em: 10 abr. 

2018.  

 

SOUZA, Carolina Fortes de. Monteiro Lobato e a crítica social expressa na personagem 

Jeca Tatu. 2012.  33f. Artigo (Trabalho de conclusão de curso) – Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes, Departamento de Fundamentos da Educação, Universidade Estadual 

de Maringá, Paraná. Disponível em: 

http://www.dfe.uem.br/tcc/trabalhos_2012/carolina_fsouza.pdf. Acesso em: 27 de dez de 

2017.  

 

SOUZA, Elizeu Clementino de. O Conhecimento de Si: narrativa do itinerário e formação de 

professores. 2004. 442f. (Tese) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, Bahia. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10267/1/Tese_Elizeu%20Souza.pdf Acesso em: 10 

de jul. 2016. 

  

SOUZA, Elizeu Clementino. Diálogos Cruzados sobre Pesquisa (auto)biográfica: análise 

compreensiva-interpretativa e política de sentido In: NASCIMENTO, A.D; HETKOWSKI, 

T.M. (Org.) Memória e formação de professores [online]. Salvador: EDUFBA, 2007. 

Disponível em: http://books.scielo.org/id/f5jk5/pdf/nascimento-9788523209186-04.pdf 

Acesso em: 11 de jul. 2016.  

 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24405
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/10610/1/Jadilson%20Lourenco%20da%20Silva.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982011000200014&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982011000200014&script=sci_abstract&tlng=pt
http://sistemas3.sead.ufscar.br/snfee/index.php/snfee/article/view/197
http://www.dfe.uem.br/tcc/trabalhos_2012/carolina_fsouza.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10267/1/Tese_Elizeu%20Souza.pdf
http://books.scielo.org/id/f5jk5/pdf/nascimento-9788523209186-04.pdf


121 

 

SOUZA, Elizeu Clementino. Diálogos Cruzados sobre Pesquisa (auto)biográfica: análise 

compreensiva-interpretativa e política de sentido. Educação. Santa Maria, v. 39, n. 01, p. 39-

50, jan. abr. 2014. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/11344 . 

Acesso em: 10 de mar. 2015.  

 

SOUZA, Maria da Conceição Ferreira; ALVES, Érica Valéria; GOMES, Antenor Rita. A 

Educação de Adultos: condição social, aspectos legais e as perspectivas da formação docente. 

In: DANTAS, Tânia Regina; SANTOS, José Jackson Reis; CONCEIÇÃO, Ana Paula Silva 

da (Orgs.). Pesquisas e Experiências sobre a Formação no Contexto da Educação de 

Jovens e Adultos. Salvador: EDUFBA, 2018, p. 81 – 93.    

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Tradução de Francisco 

Pereira. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  

 

UNESCO. O Perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam 

— / Pesquisa Nacional UNESCO, – São Paulo: Moderna, 2004. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001349/134925por.pdf Acesso em: 5 set. 2018. 

  

VENTURA, Jaqueline. A EJA e os desafios da formação docente nas licenciaturas. Revista 

da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v.21, n. 37, p. 71 – 82, jan / jun. 

2012.  

 

VELOSO, Caetano. Dom de Iludir. In: VELOSO, Caetano. Eu sei que vou te amar. Rio de 

Janeiro, Universal Music International Ltda, 2004. Álbum disponível em:  

http://vivomusica.napster.com/artist/caetano-veloso/album/eu-sei-que-vou-te-amar/track/dom-

de-iludir.  Acesso em: 07 de jul. 2016.     

 

VIGOTSKY, Lev Semenovich. A Construção do Pensamento e da Linguagem. Tradução: 

Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/11344
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001349/134925por.pdf
http://vivomusica.napster.com/artist/caetano-veloso/album/eu-sei-que-vou-te-amar/track/dom-de-iludir
http://vivomusica.napster.com/artist/caetano-veloso/album/eu-sei-que-vou-te-amar/track/dom-de-iludir


122 

 

APÊNDICES  

 

 

Apêndice A:  PRODUTO - Círculos de Estudos e Diálogos sobre a Educação de Jovens e 

Adultos: direcionamentos para a formação de professores 

  

 

  UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

 

 

CÍRCULOS DE ESTUDOS E DIÁLOGOS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: DIRECIONAMENTOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Título: Círculos de Estudos e Diálogos Sobre a Educação de Jovens e Adultos: direcionamentos 

para a formação de professores.  

Área de Conhecimento: Educação.  

Público Alvo: professores e coordenadores que atuam na EJA.  

Mediadora: Jackeline Silva Cardoso 

 

Apontamentos introdutórios 

 

A presente proposta, intitulada “Círculos de Estudos e Diálogos Sobre a Educação de 

Jovens e Adultos: direcionamentos para a formação de professores” foi construída a partir das 

implicações possibilitadas pela construção da pesquisa de mestrado “Narrativas 

(auto)Biográficas e Formação de Professores: tessituras sobre as trajetórias formativas de 

professoras da Educação de Jovens e Adultos”, em que os participantes do estudo, professores 

da EJA de uma escola pública, por meio das entrevistas narrativas,  desvelaram a necessidade 

de (re)pensar as práticas de formação oferecidas pela Rede Municipal de Guanambi.   

A elaboração da pesquisa, sinalizou, com base nas narrativas dos docentes, a 

necessidade do diálogo entre os professores e os coordenadores de EJA, visto que as formações 

oferecidas estão distanciadas das realidades vivenciadas no espaço escolar. Diante dessa 

implicação é que propomos a realização destes Círculos de Estudo e Diálogo, visto que 
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entendemos que debater a realidade da EJA no munícipio de Guanambi, com o olhar voltado 

para a formação dos professores que atuam nessa modalidade educativa, é um dos aspectos 

elementares para a oferta de uma educação de qualidade à população jovem e adulta. 

 

Objetivo Geral: 

 

Dialogar sobre formação de professores da EJA no âmbito do Município de Guanambi, 

de forma que possibilite a reflexão e articulação de ações para esta modalidade educativa, 

buscando contribuir à sua qualidade.  

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Propor os círculos de estudos e diálogos com intuito de ampliar as discussões sobre a 

EJA, principalmente na especificidade da formação de professores no município de 

Guanambi;  

b) Compreender a percepção dos professores sobre a formação, de forma a apreender 

direcionamentos para a articulação de uma formação para esta modalidade educativa; 

c) Analisar e fomentar, a partir dos círculos de estudos e diálogos, caminhos para a 

construção de propostas/ direcionamentos para a formação de professores para a EJA, 

com base nas discussões docentes.   

 

Caminhos Metodológicos e Avaliativos:  

 

 A presente proposta será desenvolvida com os professores e coordenadores que atuam 

na EJA da cidade de Guanambi – Bahia. Para a realização dessa ação estipulamos o quantitativo 

de 20 docentes mediante inscrição. Os círculos serão realizadas quinzenalmente, a priori 

estabelecemos que ocorrerão aos sábados no turno matutino, entre os meses de março e junho 

de 2019, sendo estabelecido 8 (oito) encontros com duração de 4 horas, o que corresponde a 

uma carga horária total de 32 horas, com disponibilidade de certificação. 

 A realização desses círculos busca promover a reflexão e o diálogo, a partir dos 

profissionais da EJA, sobre a oferta dessa modalidade educativa no município, tendo por 

principal finalidade a elaboração de um documento que oriente e articule a formação de 

professores para a EJA no município de Guanambi. 
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 A seguir, descrevemos os caminhos a serem percorridos no processo de realização das 

dos círculos de estudo e diálogo. Destacamos que esses caminhos podem sofrer modificações, 

visto que entendemos que a formação se dá de forma dinâmica e colaborativa, sendo todos os 

sujeitos construtores desse processo.  

 

Quadro 10 – Sistematização dos Círculos de Estudos e Diálogos Sobre a Educação de Jovens E 

Adultos: direcionamentos para a Formação de Professores 
Círculos de Estudos e Diálogos Sobre a Educação de Jovens E Adultos: direcionamentos para 

a Formação de Professores 

Círculos  Data Objetivos 

 

1º Círculo 

 

1ª quinzena 

março 

 

 

a) Apresentar a proposta de trabalho para os professores, de 

maneira a sensibilizá-los sobre a importância da participação para 

a elaboração de direcionamentos para a formação de professores da 

EJA no município;     

b) Firmar acordo de participação nos círculos.  

 

2º Círculo 

 

2ª quinzena 

março. 

a) Dialogar sobre a EJA, com enfoque em sua trajetória histórica, 

principalmente a importância da educação popular em sua 

constituição.  

 

3º Círculo 

1ª quinzena 

abril 

a) Expor a sistematização das reflexões construídas no encontro 

anterior, os quais constituem os direcionamentos para a formação 

de professores de EJA em Guanambi39;  

b) Discutir sobre as políticas de EJA no cenário atual, dando 

enfoque ao contexto local.  

 

4º Círculo 

2ª quinzena 

abril 

a) Fomentar a discursão a respeito das especificidades que 

compõem a modalidade educativa e suas representações no 

currículo, com o olhar para os contextos escolares das intuições de 

EJA do município.   

 

5º Círculo 

1ª quinzena 

maio 

a) Dialogar sobre o perfil dos estudantes que integram a EJA; tendo 

por foco suas características históricas, econômicas étnicas, sociais 

e culturais, de maneira a percebê-las como direcionamentos para as 

práticas pedagógicas e curriculares.   

 

6º Círculo 

2ª quinzena 

maio 

a) Discutir a formação continuada dos professores da EJA, de 

forma a perceber o professor como principal articulador da 

formação.    

                                                 
39 Essa ação acontecerá em todos os círculos que serão realizados.  
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7º Círculo 

1ª semana40 

junho 

a) Continuar o diálogo sobre a formação continuada dos 

professores da EJA, tecendo os olhares sobre as potencialidades e 

enfrentamentos da formação no âmbito do município de 

Guanambi.  

 

8º Círculo 

2ª semana 

junho 

a) Apresentar o documento articulador da formação de professores 

para a EJA no município de Guanambi, construído com base na 

sistematização das reflexões possibilitadas em todos os círculos.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018).   
 

 Ao final de cada círculo o professor participante, deverá escrever uma breve reflexão 

(escritas reflexivas) sobre o seguinte questionamento “ O que do encontro de hoje é/são 

elementar/res para a EJA, principalmente para a sua formação enquanto educador dessa 

modalidade? ”. Tais reflexões serão entregues à Mediadora para a sistematização de 

direcionamentos que darão base para a elaboração do documento articulador da formação de 

professores da EJA no município de Guanambi.    

 O documento articulador será construído mediante as análises dos textos dos 

participantes (escritas reflexivas); diálogos coletivos, obtidos pelos registros realizados pela 

Mediadora no decorrer dos círculos. A partir de tais informações procederemos com a análise 

das unidades temáticas, que nos fomentarão a percepção dos direcionamentos que devem 

orientar a construção do documento.  O quadro a seguir orienta quais caminhos a serem 

seguidos para tessitura do documento:   

  
Quadro 11– Procedimentos para análise e construção do documento articulador.  

Escritas reflexivas Diálogos Coletivos Unidades temáticas Direcionamento(s) 

    

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018).  
  

 

A avaliação será uma ação continua, visto que se dará durante a realização de todos dos 

os Círculos, mediante a observação do envolvimento e diálogo dos participantes. Entendemos 

que esse processo de construção da avaliação é uma experiência formativa, principalmente para 

a Mediadora, visto que visualizará e refletirá o desenvolvimento de suas ações nos Círculos de 

Estudos e Diálogos.      

 

                                                 
40 Neste mês o encontro será semanal, devido ao recesso escolar junino.  



126 

 

Instrumentos para realização dos círculos:  

 

o Textos;  

o Data Show; 

o Caixas de Som: 

o Notebook; 

o Folhas de Ofício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



127 

 

Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME 

RESOLUÇÃO Nº
 
466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Participante: .................................................................................................................... 

Documento de Identidade no: ................................................ Sexo: F (   ) M (  )  (    ) Outro. 

Data de Nascimento:_____/ ______/ ________ 

Endereço: ...................................................................................... Complemento:....................... 

Bairro: ................................................ Cidade: ......................... CEP: ......................... 

 

II - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA.  

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: “NARRATIVAS 

(AUTO)BIOGRÁFICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: tessituras sobre as 

trajetórias formativas de professores da Educação de Jovens e Adultos”, de responsabilidade 

da pesquisadora Jackeline Silva Cardoso, discente da Universidade do Estado da Bahia, 

Departamento de Educação – Campus I, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Educação de Jovens e Adultos – MPEJA.   

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade ou dano, 

visto que sua participação é voluntária.  

Esta pesquisa tem como objetivo primário: Compreender, por meio das narrativas 

(auto)biográficas, as trajetórias formativas dos professores da Educação de Jovens e Adultos de 

uma escola da Rede Pública Municipal de Guanambi, e de como estas podem contribuir para 

refletir a formação de professores para a EJA.  

Tenho ciência que a metodologia utilizada para a coleta das informações será a 

entrevista narrativa que a ser realizada individualmente com os professores que atuam há mais 
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tempo Educação de Jovens e Adultos, sendo adotado por lócus uma escola da Rede Pública 

Municipal de Guanambi-Bahia. É esclarecido que devido à dimensionalidade que envolve o 

processo de análise e interpretação das narrativas, a discente/pesquisadora se delimitará ao 

quantitativo de 5 (cinco) professores, pois segundo a mesma é preciso respeitar e considerar a 

integralidade de cada entrevista narrativa. Essas entrevistas narrativas serão coletados em dias 

e horários indicados pelos participantes buscando assim respeitar a disponibilidade dos 

professores. 

Caso o(a) senhor (a)  ACEITE será realizado procedimentos de coletas dos dados, que 

conforme já informado consistirá na entrevista narrativa, a ser gravada em  áudio, transcrita e 

textualizada pela discente/pesquisadora Jackeline Silva Cardoso. Após tal processo as 

entrevistas narrativas serão levadas para sua apreciação, de maneira que visualize a sua 

narrativa e autorize ou não a publicação de aspectos apontados, de forma a priorizar a sua 

integridade e questões éticas da pesquisa. 

As entrevistas narrativas ficarão sob a guarda da pesquisadora: Jackeline Silva Cardoso. 

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer os seguintes benefícios: Espera-se como 

resultado do estudo pretendido, que as trajetórias formativas, evidenciadas no decorrer da 

experiência narrativa, apresentadas por cada docente possa sinalizar características 

fundamentais para a articulação de temáticas e elementos importantes para se articular uma 

política de formação de professores para Educação de Jovens e Adultos, de maneira que a 

mesma esteja atrelada as realidades, aos perfis que perpassam a essa modalidade educativa.  

Os riscos que envolvem a construção dessa pesquisa é que devido à coleta de 

informações (a entrevista narrativa o(a) senhor(a) poderá se sentir constrangido(a) ou 

desconfortável por rememorar momentos tristes de sua trajetória de vida. Como precaução 

destacaremos que no processo de construção da pesquisa só iremos publicizar as 

informações/relatos que o(a) senhor(a) autorizar. Garantimos que sua identidade será tratada 

com sigilo e, portanto o(a) Sr (a) não será identificado. Também como forma de minimizar os 

riscos o participante terá a opção de participar ou não, desistir a qualquer momento do estudo, 

sem nenhum prejuízo para as suas relações com o pesquisador e com as instituições envolvidas.  
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Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora 

e se por acaso 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 brasileiras o (a) Sr (a) tem 

direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.  O (a) senhor (a) receberá uma 

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.  

 
 

III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS. 

 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Profª. Drª. Tânia Regina Dantas. 

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 

Telefone: 71 3117-2200, E-mail: taniaregin@hotmail.com.  

     

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 

41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 e-mail: cepuneb@uneb.br 

 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-

DF 

IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo(a) pesquisador (a) sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “NARRATIVAS 

(AUTO)BIOGRÁFICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: tessituras sobre as 

trajetórias formativas de professores da Educação de Jovens e Adultos”,  e ter entendido o que 

me foi explicado,  concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário 

consinto  que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos 

científicos desde que a minha identificação não seja realizada e assinarei este documento em 

duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.  

Guanambi, Bahia,_______ de ___________________________de 2018. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Pesquisador Discente 

(Orientando) 

______________________________ 

Assinatura do Professor Responsável  

(Orientador) 

mailto:taniaregin@hotmail.com
mailto:cepuneb@uneb.br
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Apêndice C: Carta de Cessão – Termo de Autorização  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação - PPG 

Departamento de Educação – DEDC I  

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA 

Mestrado Profissional  

 
 

 

CARTA DE CESSÃO – TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

 

Pelo presente termo eu, _____________________________________________________, 

brasileiro(a), maior, __________________ (estado civil), portador(a) do RG. nº: 

________________________, órgão emissor:___________  e do CPF:  

____________________, residente: _______________________________________, nº 

_________Bairro:_____________________, cidade: ____________, UF ______ declaro para 

os devidos fins que cedo o direito da entrevista narrativa (oral), concedida por mim no(os) 

dia(as) __________________________________________, para a Mestranda Jackeline Silva 

Cardoso (estudante / pesquisadora), RG: *********, SSP – **, e CPF: **********, aluna 

regular do curso de mestrado em Educação de Jovens e Adultos, nível Mestrado Profissional, 

na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, conforme orientação da Resolução nº 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, usá-la integralmente ou em partes, autorizando o uso do 

meu nome (   ), de pseudônimo (   ), sem restrições de prazos e citações, para a sua dissertação 

de Mestrado, para efeitos de apresentação em congressos e/ou publicações, em meio digital, 

impresso ou outras formas de divulgação e publicação, desde a presente data. Abdicando 

direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente. 

 

Guanambi, Bahia, Brasil,______ de ___________________ de __________. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  
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Apêndice D: Termo de Autorização da Instituição Coparticipante  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE  

 

 

Eu, *************, responsável pelo Colégio Municipal **********, estou ciente e autorizo 

a pesquisadora Jackeline Silva Cardoso a desenvolver nesta instituição o projeto de pesquisa 

intitulado “NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: tessituras sobre trajetórias formativas de professores da Educação de Jovens 

e Adultos”, o qual será executado em consonância com as normativas que regulamentam a 

atividade de pesquisa envolvendo seres humanos- Resolução CNS nº 466/2012. Declaro estar 

ciente que a instituição é corresponsável pela atividade de pesquisa proposta e dispõe da 

infraestrutura necessária para garantir a segurança e bem estar dos participantes da pesquisa. 

 

 

Guanambi, Bahia...... de............... de ....... 

 

........................................................................ 

Assinatura e carimbo do Responsável Institucional 
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Apêndice E: Termo de Concessão 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

TERMO DE CONCESSÃO  

Eu, ***********, diretora geral responsável pelo Colégio Municipal **********, e 

consequentemente guarda dos documentos Atas de Resultados Finais, Atas de Reuniões 

pedagógicas, Relatórios de matricula, Planos de Curso, PPP, Regimento Escolar, Cadernetas e 

Projetos da Escola, autorizo o acesso aos documentos que encontram se sob minha guarda para 

que sejam coletados os seguintes dados: número de alunos e professores da EJA, informações 

do PPP, Diagnósticos de aprovação, reprovação, trancamento e evasão, e nível de formação 

dos professores que atuam na EJA.  Esses dados serão utilizados na execução do projeto 

intitulado “NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: tessituras sobre trajetórias formativas de professores da Educação de Jovens 

e Adultos”, sob a responsabilidade da pesquisadora Jackeline Silva Cardoso, apenas com a 

finalidade acadêmica não comprometendo de nenhuma forma a integridade dos sujeitos da 

pesquisa os quais terão seu anonimato garantido conforme o que regulamenta a Resolução 

466/12. Informo estar ciente do objetivo do projeto de pesquisa o qual em linhas gerais é 

compreender, por meio das narrativas (auto)biográficas, as trajetórias formativas dos 

professores da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da Rede Pública Municipal de 

Guanambi, e de como estas podem contribuir para refletir a formação de professores para a 

EJA. Declaro ainda estar ciente das normas, resoluções e leis brasileiras as quais normatizam a 

utilização de documentos para coleta de dados bem como da(s) justificativa(s) apresentada(s) 

pelos autores do presente protocolo de pesquisa para a coleta dos dados sem a obtenção do 

termo de consentimento livre e esclarecido assinados pelo sujeito da pesquisa  com a qual 

concordo.  

Guanambi, Bahia, ...... de............... de ...... 

........................................................................ 

Assinatura e carimbo do 

Responsável Institucional pela guarda dos documentos 
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Apêndice F: Planejamento dos Encontros com os docentes.   

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

 

 

1º ENCONTRO: REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA EJA.  

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Dialogar sobre a pesquisa com os professores que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos, de forma a sensibilizá-los sobre a participação no estudo.  

 

e) Dialogar sobre proposta de pesquisa, dirimindo possíveis dúvidas. Evidenciar a 

proposta metodológica, explicar o que é a entrevista narrativa.   

f) Tratar das questões éticas que devem envolver toda pesquisa, falaremos de todas as 

questões envolvidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE;   

g) Levantamento dos professores que tem o interesse em participar da pesquisa, destes que 

demonstraram interesse em participar. Caso o número mostre superior ao quantitativo 

de cinco sujeitos estabelecer o critério: maior tempo de docência na EJA.   

h) Informar que as narrativas serão gravadas em seguida transcritas e textualizadas.   

 

RECURSOS NECESSÁRIOS:  

o Cópias do TCLE;  

o Caderno para anotações;  

o Caneta. 
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Apêndice G: Procedimentos para as entrevistas narrativas.  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA AS ENTREVISTAS NARRATIVAS 

  

OBJETIVO PRINCIPAL: realizar a entrevistas com os professores para obtenção das suas 

narrativas (auto)biográficas .  

 

a) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  - TCLE  

b) Ratificar ao participante que por se tratar de uma pesquisa que tem objeto as trajetórias 

formativas, é que estabelecemos, a priori, algumas temáticas geradoras, as quais possuem a 

finalidade de nortear seu processo narrativo.  

Assim, antes de iniciar a entrevista narrativa, informaremos as temáticas geradoras, que devem 

direcionar a sua narrativa. Assim, estabelecemos as seguintes unidades:  

 

1. Escolarização: os sujeitos irão narrar suas trajetórias escolares, seus percursos como 

estudantes, seja na educação básica e/ou na educação superior, pois acreditamos que 

tais experiências escolares são fundamentais ao processo formativo do sujeito;  

2. Entrada e trajetória formativa na profissão e na EJA: com esse eixo buscaremos 

criar condições para que os professores narrem como ocorreu a sua entrada na 

docência, como também, abordem aspectos de como tem sido essa trajetória na 

profissão e na EJA.  

3. Outros espaços e tempos de formação: nos atemos à conhecer, por meio das 

narrativas desses sujeitos, que outros espaços foram e/ou são elementares à sua 

trajetória formativa, vez que compreendemos que a formação também se dá em outros 

meios.   

  

b) Realização da entrevista narrativa: o participante da pesquisa narrará a sua trajetória 

formativa. 
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 Destacamos que antes de iniciar a sua narrativa o professor deverá informar seu nome, idade, 

formação, tempo de docência e tempo de atuação na EJA.  

Caso necessário, por questões que vierem a surgir, poderemos realizar mais de um encontro 

para obtenção das narrativas.  

  

RECURSOS NECESSÁRIOS:  

o Gravador de áudio / voz;  

o Caderno para contendo as orientações para realização da entrevista;  

o Caneta.  
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Apêndice H: Procedimentos pós entrevista narrativas.  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Departamento de Educação – Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional - 

MPEJA 

 

 

PROCEDIMENTOS PÓS REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS NARRATIVAS 

  

OBJETIVO PRINCIPAL: Apreciar sua narrativa e autorização para publicação.  

 

 

 

1º momento:  

 

a) Dias após a realização das entrevistas narrativas o pesquisador levará as narrativas transcritas 

e textualizadas para a apreciação do narrador, para que o mesmo visualize a sua narrativa e 

autorize ou não a publicação de aspectos por ele apontados. Buscamos desta forma, priorizar as 

questões éticas que toda a pesquisa precisa cumprir.   

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

o Folhas impressas contendo as narrativas transcritas e textualizadas para análise do 

narrador;  

o Caneta.  
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