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ÍTACA 

 

 

Se partires um dia rumo à Ítaca, 

Faz votos de que o caminho seja longo, 

repleto de aventuras, repleto de saber. 

Nem Lestrigões, nem Ciclopes, 

nem o colérico Poseidon te intimidem! 

Eles no teu caminho jamais encontrarás 

se altivo for teu pensamento, 

se sutil emoção o teu corpo e o teu espírito tocar. 

Nem Lestrigões, nem Ciclopes 

Nem o bravio Poseidon hás de ver, 

se tu mesmo não os levares dentro da alma, 

se tua alma não os puser dentro de ti. 

  

Faz votos de que o caminho seja longo. 

Numerosas serão as manhãs de verão 

nas quais, com que prazer, com que alegria, 

tu hás de entrar pela primeira vez um porto 

para correr as lojas dos fenícios 

e belas mercancias adquirir: 

madrepérolas, corais, âmbares, ébanos 

e perfumes sensuais de toda espécie, 

quanto houver de aromas deleitosos. 

A muitas cidades do Egito peregrinas 

para aprender, para aprender dos doutos. 

 

Tem todo o tempo Ítaca na mente. 

Estás predestinado a ali chegar. 

Mas, não apresses a viagem nunca. 

Melhor muitos anos levares de jornada 

e fundeares na ilha velho enfim, 

rico de quanto ganhaste no caminho, 

sem esperar riquezas que Ítaca te desse. 

Uma bela viagem deu-te Ítaca. 

Sem ela não te ponhas a caminho. 

Mais do que isso não lhe cumpre dar-te. 

 

Ítaca não te iludiu, se a achas pobre. 

Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, 

E, agora, sabes o que significam Ítacas. 

 

Constantino Kabvafis (1863-1933)  

In: O Quarteto de Alexandria - trad. José Paulo Paz. 
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RESUMO 

 

Com o advento da cibercultura e da web 2.0, a educação se depara com novos desafios, mas 

também com potencialidades para que professores e estudantes se percebam como 

“ciberautorcidadãos”, através da produção colaborativa e difusão de conhecimentos em rede. 

Neste sentido, esta pesquisa busca resposta para as seguintes questões: como a formação 

continuada de docentes da educação de jovens e adultos, em Recursos Educacionais Abertos, 

pode possibilitar a produção/difusão do conhecimento em rede num processo de 

coaprendizagem e coautoria, para docentes e discentes da EJA? Assim, apresentamos como 

objetivo geral: compreender as potencialidades da formação continuada de professores da 

EJA para a produção colaborativa de Recursos Educacionais Abertos. Os objetivos 

específicos desta pesquisa são: analisar como os Recursos Educacionais Abertos podem 

potencializar a produção/difusão do conhecimento em rede em coaprendizagem e coautoria; 

identificar os saberes docentes para a produção/difusão de conhecimentos em rede; propor a 

realização de um curso de formação continuada, em serviço, visando que os professores da 

EJA conheçam as potencialidades das tecnologias para a construção Recursos Educacionais 

Abertos. A pesquisa adota os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-formação 

(MACEDO, 2012; SANTOS, E., 2014) multirreferencial (ARDOINO, 1998; MACEDO, 

2004; 2009; FERREIRA, 2019)), considerando o paradigma da complexidade (MORIN, 

1996), numa abordagem qualitativa, tendo como estratégias investigativas os grupos dialogais 

(DOMINGUES. 2006) e as oficinas. O desenho didático e a mediação docente valeram-se dos 

aplicativos do Google Suíte Educacional e Whatsapp. Seus resultados revelam que a formação 

continuada em serviço de professores, poderá potencializar a construção colaborativa de 

Recursos Educacionais Abertos se for capaz de considerar as especificidades, saberes/fazeres 

de docentes e discentes da EJA e propiciar uma imersão nas práticas e fenômenos de 

produção colaborativa da cibercultura. 

 

Palavras-Chave: Formação continuada de professores. Recursos Educacionais Abertos. 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEIXEIRA, Miriam Teixeira. THE CONTINUED EDUCATION OF TEACHERS OF 

EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS: potential for the construction of authorship 

and production of Open Educational Resources. Dissertation (Masters). Department of 

Education Campus I, State University of Bahia, Salvador, 2019. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

With the advent of cyber culture and web 2.0, education faces new challenges, but also the 

potential for teachers and students to perceive themselves as "cyberauthorcitizen" through 

collaborative production and the dissemination of knowledge in a network. In this sense, this 

research seeks to answer the following questions: how the continuing education of youth and 

adult education teachers, in Open Educational Resources, can enable the production/diffusion 

of networked knowledge in a process of co-learning and co-authoring, for teachers and YAE 

students? Thus, we present as a general objective: to understand the potential of the 

continuing education of teachers of EJA for the collaborative production of Open Educational 

Resources. The specific objectives of this research are: to analyze how Open Educational 

Resources can enhance the production/diffusion of knowledge in co-learning and co-

authoring networks; identify the teaching knowledge for the production/diffusion of 

knowledge in network; propose the implementation of a continuing training course, in service, 

aiming at the teachers of the YAE to know the potentialities of technologies for the 

construction of Open Educational Resources. The research adopts the theoretical-

methodological assumptions of multi-reference research (MACEDO, 2012; SANTOS, E., 

2014) (ARDOINO, 1998; MACEDO, 2006; 2009; FERREIRA, 2019)), considering the 

complexity paradigm (MORIN, 1996), in a qualitative approach, having as dialogical 

strategies the dialogical groups (DOMINGUES. 2006) and the workshops. The didactic 

design and the teaching mediation took advantage of the applications of the Google 

Educational Suite and Whatsapp. Their results reveal that continuing education in teacher 

service can enhance the collaborative construction of Open Educational Resources if it is able 

to consider the specificities, knowledge / skills of teachers and students of YAE and provide 

an immersion in the practices and phenomena of collaborative production of cyber culture. 

 

 

Keywords: Continuing teacher training. Open Educational Resources. Youth and Adult 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Instruí-vos porque teremos necessidade de toda a vossa 

inteligência. Agitai-vos porque teremos necessidade de 

todo o vosso entusiasmo. Organizai-vos porque teremos 

necessidade de toda vossa força. 

Gramsci  

 

 

Agora mais do que nunca, pensar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é pensar 

nos homens e mulheres que, através de suas lutas, conquistaram direitos. É pensar em homens 

e mulheres que “voltam a refazer itinerários escolares” (ARROYO, 2017). Mas, é também 

refletir sobre a riqueza de saberes, de valores e culturas, sobre a diversidade humana, e sobre a 

luta coletiva pela garantia de direitos. Direitos esses que, no Brasil, foram historicamente 

negados. São esses homens e mulheres que chegam às escolas, que chegam a EJA em busca 

do direito de acesso ao conhecimento socialmente construído, que anseiam por superar as 

desigualdades e a exclusão, através da escolarização que lhes foi negada. Chegam trazendo 

consigo a esperança de que a escolarização lhes oportunize a conquista de uma vida mais 

justa. Contudo, ao falar em EJA, precisamos também pensar para além da escola. Precisamos 

considerar os diferentes espaços-tempos nos quais acontece a formação de jovens, adultos e 

idosos. 

As mudanças sociais, econômicas e culturais, impulsionadas pelo avanço 

tecnológico, exigem que as pessoas adquiram e atualizem constantemente seus conhecimentos 

ao longo de toda a vida. Assim, é preciso se pensar a EJA como uma modalidade de ensino 

que tem a função social de dar respostas às necessidades formativas dos sujeitos que a 

compõem, levando em consideração as suas necessidades atuais e futuras, tendo em vista, as 

rápidas transformações sociais e o mar de informações que cresce exponencialmente e com o 

qual precisamos aprender a lidar, para que não sejamos tragados por ele. 

Dessa forma, a Educação de Jovens e Adultos deve buscar oferecer a esses sujeitos 

uma formação abrangente, flexível e diversificada, que lhes possibilite atuar como cidadãos 

críticos, autônomos, capazes de enfrentar as rápidas transformações socioeconômicas e 

culturais do mundo atual, aprendendo continuamente ao longo da vida e produzindo 

conhecimentos de forma colaborativa. Para tanto, a escola precisa buscar novas práticas que 

propiciem a formação de indivíduos críticos, superando o modelo tradicional de ensino 

(LEITE, 2008) e as práticas, como nos alerta Freire (1987), da educação “bancária” e 

opressora, que não valoriza os saberes culturais locais, muito menos as experiências dos 

estudantes jovens, adultos e idosos. 
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Assim, é urgente a necessidade de propostas inovadoras que contribuam para que os 

estudantes da EJA sejam incluídos nos vários contextos sociais, levando em consideração as 

demandas da contemporaneidade, abrangendo aí a necessidade da inclusão digital. Com isso, 

esse estudo pretende contribuir para que os professores da rede municipal de ensino de 

Salvador, possam refletir sobre suas práticas e construir colaborativamente estratégias 

inovadoras, integrando as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e o uso de 

Recursos Educacionais Abertos (REA) ao fazer pedagógico, construindo caminhos para 

formar cidadãos que se percebem autores e capazes de produzir e difundir conhecimentos em 

rede de forma colaborativa, aprendendo ao longo de suas vidas, utilizando as TIC e os REA 

como potencializadores dessa aprendizagem.  

No ano de 2015, quarenta e oito escolas do Ensino Fundamental II (Séries finais - do 

6º ao 9º ano), da rede municipal de ensino de Salvador receberam laboratórios móveis de 

informática. Cada laboratório móvel composto por um carrinho para carregamento de energia 

e mobilidade dos equipamentos; 01 notebook; 01 servidor; 01 roteador Wi-Fi e 39 tablets.  

De acordo com o último levantamento da Secretaria Municipal de Educação, realizado 

em novembro de 2017, na rede municipal 122 de escolas já possuem laboratórios móveis de 

informática. Vale salientar que as escolas que possuem o Ensino Fundamental II apenas na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos não receberam o laboratório móvel de 

informática, o que a nosso ver, evidencia como a EJA tem sido tratada pelas políticas 

públicas: relegada ao segundo plano. 

Das escolas que receberam o laboratório móvel de informática, apenas os professores 

de Língua Portuguesa e Matemática, que atuam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 

tiveram uma formação de 08 horas, desenvolvida sob a coordenação da Coordenadoria de 

Inovação Pedagógica, para utilização dos equipamentos, mais especificamente para a 

utilização dos aplicativos Aprimora E.F. e Conecta, ambos desenvolvidos pela empresa 

Positivo Informática. Tal situação também revela uma característica dos programas de 

formação de professores, que apesar de destacarem a urgência em inserir as tecnologias no 

cotidiano das escolas, como potencializadores de práticas pedagógicas inovadoras, têm sido 

muito mais fornecedores de conteúdos e aparatos tecnológicos para serem consumidos por 

professores e estudantes.  

Em janeiro de 2017, a Coordenadoria de Inovação Pedagógica foi extinta e, até o 

início do ano de 2018, a Secretaria Municipal de Educação não havia divulgado nenhum novo 

projeto de formação de professores para uso das tecnologias, nem qual o setor ficará 
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responsável pela formação continuada dos professores para uso das tecnologias da informação 

e comunicação em sala de aula. 

Acreditando que as Tecnologias da Informação e Comunicação podem contribuir 

para que professores e estudantes da EJA se percebam produtores de conhecimento e de 

conteúdos digitais, fazendo um uso efetivo dessas tecnologias no cotidiano de suas escolas, 

propõe-se realizar um curso de formação continuada em serviço, para professores da EJA, no 

qual estes docentes em colaboração com os estudantes construam Recursos Educacionais 

Abertos voltados para o ensino e a aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. 

Buscamos assim, responder à questão: como a formação continuada em produção de Recursos 

Educacionais Abertos, pode possibilitar a produção/difusão do conhecimento em rede num 

processo de coaprendizagem e coautoria, para professores e estudantes da EJA? 

A partir reflexões apresentadas, desenvolvemos a presente pesquisa que pretende 

compreender a utilização das TIC para a produção e difusão de Recursos Educacionais 

Abertos, por professores e alunos da EJA na Rede Municipal de Ensino de Salvador, 

contribuindo para a discussão teórica sobre o tema; para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica inovadora e para identificar possibilidades e dificuldades do uso das tecnologias e 

da construção colaborativa de conhecimentos nas escolas municipais de Salvador. 

Como objetivo geral da pesquisa, propomos: compreender as potencialidades da 

formação continuada de professores da EJA na utilização de Recursos Educacionais Abertos. 

Os objetivos específicos são: analisar suas potencialidades das TIC e dos REA para a 

produção/difusão do conhecimento em rede; identificar os saberes docentes para a 

produção/difusão de conhecimentos em rede; propor a realização de um curso de formação 

continuada, em serviço; analisar as potencialidades de utilização das Tecnologias digitais, 

disponíveis nas escolas, para a construção colaborativa de REA, identificando dificuldades e 

possibilidades; contribuir para a construção de um acervo digital de recursos digitais abertos 

voltados para a EJA. 
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2. NOVAS TRILHAS, NOVOS HORIZONTES. 

 

Trilhar as estradas que não trilhei. 

Romper as portas trancadas por mim 

E assim, minhas mãos saberão de meus pés 

E assim renascer e assim renascer. 

 
Altay Veloso 

 

Neste capítulo, busco falar sobre as experiências profissionais que vivenciei na EJA 

com o intuito de explicitar o meu envolvimento com essa modalidade de ensino e como 

surgiu o interesse pelo tema dessa dissertação. Retomo questionamentos e inquietações que 

me conduziram a presente pesquisa, além de apresentar como está estruturada esta 

dissertação. 

O início do trabalho como professora do ensino público, no ano de 1991, inaugurou 

para mim, uma autonomia que eu ainda não havia experimentado enquanto professora da rede 

privada de ensino. Nada mais de módulos a seguir, nada mais de atividades prontas para 

serem aplicadas em sala de aula com os alunos. Finalmente liberdade! 

Mas, como dizia meu pai, toda liberdade exige responsabilidades. E pude confirmar 

isso logo nos primeiros dias de trabalho na rede estadual de ensino, com uma turma de jovens, 

adultos e idosos do segundo ano do ensino fundamental. O meu primeiro desafio como 

professora da rede pública. Sim, já tinha experiência em trabalhar com crianças em escola 

particulares e já havia trabalhado com turmas de alfabetização. Mas, não imaginava o que 

teria que enfrentar na Educação de Jovens e Adultos. Definitivamente minha graduação não 

havia me preparado para aqueles sujeitos. 

Na época, as escolas ainda utilizavam os mimeógrafos a álcool e era comum que os 

professores colecionassem modelos de atividades, em seus arquivos pessoais, que eram 

copiadas em estêncil para depois serem reproduzidas para os alunos. Também, era comum ter 

um arquivo com modelos de atividades nas escolas. Nos horários de Atividade Complementar 

(A.C.), destinados ao planejamento coletivo, os professores muitas vezes recorriam a esses 

arquivos para buscar ideias de atividades que seriam realizadas durante a semana seguinte 

pelos alunos. 

As escolas possuíam mapas e cartazes, com os mais variados temas, que eram 

utilizados como recursos durante as aulas. Contudo, muitos dos recursos existentes na escola, 

assim como os modelos de atividades, eram pensados e feitos para as crianças. Meus novos 

alunos eram jovens, adultos e idosos. Eram todos trabalhadores. Como poderia desenvolver 

https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/zizi-possi/187826/compositor
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com eles as mesmas atividades que eram desenvolvidas com crianças de sete anos de idade? 

Como poderia mantê-los interessados em um recurso didático que não representavam suas 

vivências, suas lutas e suas especificidades? Como perder de vista as palavras de Paulo 

Freire? 

 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente estar 

precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida 

concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito: a quem 

queremos ajudar a educar-se) (FREIRE, 1979, p. 33-34). 

 

Com isso, eu e as outras “novas” professoras, que junto comigo tinham acabado de 

assumir suas turmas de jovens e adultos, passamos a confeccionar, colaborativamente, novas 

atividades e materiais para os alunos do noturno. Utilizávamos os horários de planejamento 

para, juntas, produzirmos atividades, cartazes, textos, jogos e elaborarmos estratégias, 

metodologias e modos de abordagem de conteúdos que fossem significativas para os 

estudantes da EJA. 

Muitas ideias de materiais eram dadas por nossos alunos. Por exemplo, um jovem 

que tinha iniciado o trabalho em um restaurante perguntou qual a diferença entre verdura, 

legume e hortaliça. Essa simples pergunta deu origem a cartazes, atividades e a um projeto de 

ensino-aprendizagem que movimentou toda a escola. 

Entretanto, essa atividade de produzir materiais não era tão simples. É claro que já 

existia a internet, mas era internet discada (conexão dial up) e a velocidade era tão baixa que 

fazer o download de uma simples imagem poderia levar horas. Os computadores ainda não 

tinham chagado às escolas e ter acesso a um não era uma tarefa fácil. 

O trabalho de produzir colaborativamente os recursos para/com os alunos da EJA era 

muito gratificante para todas as pessoas envolvidas. A cooperação, a valorização dos talentos 

e saberes, uns dos outros, nos motivavam. Também nos motivava o entusiasmo dos alunos ao 

ver suas sugestões, curiosidades e necessidades transformadas em materiais para o trabalho 

em sala de aula. Acredito que foi nesse período que foi fortalecido em mim o gosto pelo 

compartilhar e trabalhar colaborativamente, porém nunca tinha ouvido falar em Recursos 

Educacionais Abertos (REA), na verdade o conceito de REA só passou a existir anos mais 

tarde, pois o termo Recurso Educacionais Abertos (REA), foi lançado no fórum das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizado no ano de 2002, que 

definiu: 
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REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer suporte ou 

mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta, 

permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos 

técnicos abertos facilita o acesso e reuso potencial dos recursos publicados 

digitalmente. Recursos educacionais abertos podem incluir cursos completos, partes 

de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e 

qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao 

conhecimento (UNESCO e COL, 2011). 

 

Logo, não fazia ideia do potencial de tais recursos e de que poderiam ser um 

caminho para solucionar um dos desafios da Educação de Jovens e Adultos: a falta de 

recursos educacionais adequados ao público dessa modalidade de ensino. Também estava 

longe de entender que os REA poderiam ser um aliado na formação de cidadãos autores. 

No ano de 1998, após passar por uma reconstrução, a escola onde eu trabalhava 

recebeu um laboratório de informática. Uma verdadeira revolução na época! Com isso surgiu 

a oportunidade de participar do meu primeiro curso, oferecido pela Secretaria Estadual da 

Educação (SEC), sobre Tecnologias na Educação. Na abertura do evento, que reuniu 

professores de todas as regiões da Bahia, uma palestra de professor Nelson Pretto fez nascer 

em mim um novo olhar sobre a presença dos computadores na escola. Um novo caminho 

começou a se desenhar e a possibilidade de desenvolver práticas inovadoras, com o uso dos 

computadores passou a ganhar formas. A partir desse momento, comecei a trilhar novos 

caminhos, a tentar romper as portas fechadas pelos meus medos, insegurança e o despreparo. 

Depois desse primeiro curso, busquei participar de todas as outras formações que surgiram e, 

com isso, passei a pesquisar mais sobre Objetos de Aprendizagem (OA), e tive acesso a 

informações sobre a Rede Interativa Virtual de Educação - RIVED. 

Devido ao meu crescente interesse sobre o uso das TIC na Educação e frequente 

participação em cursos, foi convidada pela direção da escola para coordenar o projeto de 

“Tecnologia Educativa”, realizado na Escola Estadual José Tobias Neto, durante o período de 

1999 até o ano de 2003. Nessa oportunidade, desenvolvemos vários projetos, tanto para os 

alunos do Ensino Fundamental I, como para os do Fundamental II. Projetos como o “Jornal 

Online” e o jornal “Folha Azul”, nos quais os estudantes produziram com o auxilio dos 

computadores disponíveis na escola textos, quadrinhos, vídeos e arquivos de áudios sobre 

variados temas, tendo o apoio e orientação dos professores. 

Neste período, parecia que a escola havia ganhado uma nova vida. Estudantes 

constantemente apresentavam projetos para serem incluídos nos jornais da escola. Os 

professores, das diferentes áreas de conhecimento, envolviam-se nos projetos, orientando os 

alunos e trazendo para as atividades os saberes de suas áreas. 
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Figura 01 – Festa de lançamento do Jornal Folha Azul 

 

Fonte: Fotos do arquivo pessoal da pesquisadora, 2003. 

 

Em 2004, fui selecionada para atuar como coordenadora local do Programa Gestão 

da Aprendizagem Escolar (Gestar). Infelizmente, com a minha saída da escola, os projetos 

com o uso das tecnologias não tiveram continuidade na escola Estadual José Tobias Neto. 

Entretanto, eu continuei buscando participar cursos sobre o uso das tecnologias e, durante o 

período em que atuei no GESTAR, foi possível compartilhar com professores e 

coordenadores pedagógicos, das escolas que acompanhei, as minhas experiências com a 

integração das TIC às práticas pedagógicas, como potencializadoras da aprendizagem. 

No ano de 2006, participei de uma especialização em tecnologias em educação, 

também oferecida pela SEC, em parceria com a PUC - Rio. Ao término do curso de 

especialização fui convidada a integrar a equipe de professores do Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE). Assim, no ano de 2007, passei a atuar com a formação de professores da 

rede estadual para o uso das tecnologias na escola. É nesse período que a primeira produção 

sobre os REA, em português, nos chega às mãos (SANTOS, A., 2006).  

Já como professora do NTE 01, localizado no Instituto Anísio Teixeira, as minhas 

inquietações relativas aos Recursos Abertos ganham força, pois para formar professores, 

muitas vezes precisávamos recorrer a textos e materiais que estavam disponíveis 

gratuitamente na internet, porém com licenças restritivas, o que nos obrigava a solicitar a 

autorização, por escrito, do autor ou do detentor dos direitos autorais para a utilização do 

material. Autorização que nem sempre era concedida. 

No ano de 2008, ingressei no Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM), onde atuei 

como coordenadora pedagógica de um grupo de professores de tecnologia do noturno. Esses 

professores de tecnologia realizavam as formações e acompanhamento de professores da EJA. 
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Foi então que pude perceber que os problemas relativos aos recursos educacionais disponíveis 

para a EJA eram semelhantes aos identificados na rede estadual.  

No ano de 2009, a Secretaria Municipal da Educação, firmou um contrato com a 

empresa Educandos, para a produção de aulas multimídias, que seriam disponibilizadas para 

as escolas que possuíssem laboratórios de informática, através de um portal interativo 

acessado por professores e alunos, o que deveria permitir que os professores trabalhassem os 

conteúdos curriculares com o auxilio das tecnologias, tornando as aulas mais interativas. 

Contudo, a qualidade de conexão de internet na maioria das escolas inviabilizava a utilização 

das Aulas Multimídias e os professores da EJA continuavam sem recursos que fossem 

adequados aos seus alunos, visto que, as aulas multimídia eram criadas por funcionários da 

empresa Educandos, que não dialogavam com os professores da rede para a elaboração de tais 

aulas. Naquela época, também observávamos que as aulas multimídias oferecidas não 

favoreciam que os professores desenvolvessem uma prática pedagógica inovadora, ou novos 

desafios para os estudantes, eram apenas uma forma nova de realizar as velhas práticas de 

uma educação bancária. 

No ano de 2010, iniciamos um trabalho de elaboração de oficinas de formação de 

professores para utilização de Objetos de Aprendizagem (OA), nas quais apresentávamos os 

principais repositórios existentes na época e trabalhávamos a análise de recursos, através de 

discussões e reflexões com os professores. No ano de 2012, realizamos um curso de formação 

com 70 professores da rede municipal, que atuavam na EJA, para produção de Recursos 

Educacionais Abertos. Durante essa formação os professores produziram áudios, vídeos, 

sequências didáticas, textos e apresentações voltadas para jovens e adultos. Entretanto, Todo o 

material produzido durante essa formação, infelizmente, foi perdido após a mudança 

administrativa no município. 

 

Figura 02 – Formação de professores da Rede Municipal de Ensino de Salvador  

 

Fonte: Fotos do arquivo pessoal da pesquisadora, 2012. 
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A necessidade de encontrar materiais, com licenças abertas, para os cursos de 

formação de professores, nos levava não só a produzir materiais, mas a pesquisar sobre 

licenças abertas e sobre os REA. Entretanto, ainda não havia muitos materiais disponíveis 

sobre o tema em língua portuguesa. Em 2011 Morais, Ribeiro e Amiel disponibilizam com 

licença aberta o material “Recursos Educacionais Abertos (REA): Um caderno para 

Professores”. Isso nos permitiu usar, adaptar e compartilhar esse material para as formações 

que realizávamos.  

Apenas no ano de 2012 presenciaríamos um aumento nas publicações, em língua 

portuguesa, sobre os REA que, segundo Amiel e Zancanaro (2015), ocorreu devido ao 

lançamento dos livros “Recursos Educacionais Abertos: Práticas colaborativas e políticas 

públicas” (SANTANA; ROSSINI; PETTRO, 2012) e “Recursos Educacionais Abertos e 

Redes Sociais: coaprendizagem e desenvolvimento profissional” (OKADA, 2012). Contudo, 

ainda hoje encontramos poucos trabalhos sobre os Recursos Educacionais Abertos em língua 

portuguesa. Em maio de 2018, o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) apresentava 87 trabalhos de pesquisa 

sobre os REA, sendo 22 teses, 50 dissertações de mestrado acadêmico e 15 dissertações de 

mestrado profissional. Um número pequeno se comparado a outros temas, como Educação 

Online, que apresenta 355.664 títulos e Tecnologias na Educação com 898.316 títulos. Já o 

Portal de Periódicos CAPES/MEC disponibiliza, apenas, 157 artigos sobre o tema. 

Mesmo com a maior divulgação dos REA e o surgimento de novos de repositórios de 

recursos abertos, o acompanhamento que realizava nas escolas, nessa ocasião, indicava que 

muitos professores sentiam dificuldades em encontrar materiais adequados às suas turmas da 

EJA e, por isso, produziam os mais variados materiais que, na maioria das vezes, só eram 

compartilhados com seus colegas da mesma unidade de ensino. Devido a essa situação, 

surgiram os questionamentos: por que não dar visibilidade aos materiais construídos por 

nossos professores? Por que não valorizarmos seu trabalho de autoria? Como seria possível 

compartilhar esses recursos de maneira aberta? 

 

2.1 POR QUE NAVEGAR? 

 

Este estudo surge, então, a partir de questionamentos e inquietações que foram 

despertados durante meus anos de atuação em turmas de EJA, como professora da Rede 

Estadual de Ensino e, posteriormente, como coordenadora pedagógica, também da EJA, da 

Rede Municipal, assim como do desejo de profundar saberes sobre os REA e o seu potencial 
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para que professores e alunos passem a produzir e difundir conteúdos digitais. O interesse por 

esse tema ganhou força durante o período em que atuei nos Núcleos de Tecnologia 

Educacional da rede estadual e municipal. 

O acompanhamento de escolas e professores revelou a variada produção de recursos 

realizada por esses sujeitos. Contudo, tais recursos ficam restritos às suas respectivas escolas e 

dificilmente são divulgados, apesar de serem criativos e adequados à realidade e necessidades 

de seus alunos. Atuar nos Núcleos de Tecnologia Educacional também nos possibilitou 

verificar a necessidade de formação dos professores, de maneira a propiciar o 

desenvolvimento de uma cultura de interação para criação e compartilhamento em rede de 

suas produções, transformando o fazer solitário em um fazer solidário (SÁ-CHAVES; 

AMARAL, 2000) e mais próximo do atual contexto globalizado, caracterizado pela 

complexidade que traz consigo novas formas de produção e difusão do conhecimento. 

A sociedade contemporânea é, inegavelmente, caracterizada pela presença das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Os avanços tecnológicos trouxeram 

consigo mudanças importantes na forma como vivemos, produzimos e nos relacionamos e, 

consequentemente, trouxeram novas necessidades, como a de aprender continuamente. Como 

ressalta Papert (1994), a força competitiva dos indivíduos e das nações, no mundo moderno, 

está diretamente relacionada à capacidade de aprendizagem, ou seja, ao desenvolvimento da 

habilidade de assimilar novos conceitos, avaliar e lidar com novas situações.  

Almeida (2000) ao lembrar o posicionamento de Paulo Freire sobre o uso das 

tecnologias na educação relata que: 

 

Paulo Freire, quando questionado a esse respeito, em uma conferência realizada na 

Universidade Federal de Alagoas - UFAL (Maceió, 1990), muito apropriadamente 

acentuou a necessidade de sermos homens e mulheres de nosso tempo que 

empregam todos os recursos disponíveis para dar o grande salto que nossa educação 

exige (ALMEIDA,2000. p.13). 

 

Também, vale destacar que em seu memorável debate com o matemático sul-

africano Seymour Papert, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em novembro de 

1995, Paulo Freire sustentou a ideia de que é possível promover mudanças na escola ao 

afirmar é preciso lutar para “pôr a escola à altura do seu tempo e isto não é soterrá-la nem 

sepultá-la, mas é refazê-la [...]”. Freire também argumentou que “a escola não é em si mesma 

errada, ela está errada". Com isso, Freire defende que a escola pode tornar-se um “espaço e 

tempo onde determinadas tarefas se cumprem, sociais e não só individuais, históricas, 

políticas [...]” (FREIRE, 1995). Freire também apoiava uma educação progressista e 
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emancipadora, na qual a escola deveria deixar de ser um espaço onde são repassados 

conceitos prontos, onde os conhecimentos são passados para um aluno passivo. Para Freire o 

homem deve ser o sujeito de sua educação, pois "não pode ser o objeto dela. Por isso, 

ninguém educa ninguém" (FREIRE, 1979). Assim, a escola precisa tornar-se um espaço para 

o aluno construir seu próprio conhecimento, desenvolvendo relações entre ação e reflexão por 

meio da experiência concreta, promovendo práticas educativas que sejam "elemento 

fundamental no processo de resgate da liberdade" (FREIRE, 1995, p. 91) 

.Nessa atmosfera de transformações impulsionadas pelas tecnologias, a escola se 

depara com o desafio de promover o acesso dos estudantes às tecnologias digitais. Esse 

desafio também se apresenta à Educação de Jovens e Adultos e é premente que seja 

enfrentado pelas escolas, visto que, a realidade desses jovens e adultos, que compõem a EJA, 

é historicamente excludente (ARROYO, 2014). 

Levando em consideração que a proposta da EJA é inserir os estudantes dessa 

modalidade de ensino em um universo de novas perspectivas, superando as diferentes formas 

de exclusão e discriminação existentes em nossa sociedade e, analisando o contexto da 

sociedade atual, permeada pelas tecnologias digitais, acreditamos que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação podem efetivamente contribuir para que professores e estudantes 

da EJA se percebam produtores de conhecimento e de conteúdos digitais, favorecendo a 

inclusão digital dos estudantes, propiciando as condições para que não sejam meros 

consumidores dos conteúdos que circulam na Web, passando a produtores críticos de 

conteúdos digitais. 

Contudo, o acompanhamento do trabalho desenvolvido em escolas da rede municipal 

de ensino de Salvador nos permitiu observar que, apesar de possuir recursos tecnológicos em 

suas unidades de ensino, muitos professores da Educação de Jovens e Adultos, não utilizam 

tais recursos ou, quando os utilizam, o fazem de uma forma desarticulada, na qual as 

tecnologias são vistas como instrumentos para fazer de forma diferente a mesma coisa que 

sempre fizeram. 

De acordo com Moran (2003) “as tecnologias sozinhas não mudam a escola, mas 

trazem mil possibilidades de apoio ao professor e de interação com e entre os alunos”. O autor 

também fala que apesar das tecnologias já estarem presentes em nossas escolas, elas são mais 

utilizadas para ilustrar o conteúdo apresentado pelo professor do que para criar novos desafios 

didáticos (MORAN, 2004). 

O uso das novas tecnologias é um processo irreversível em todos os níveis e 

modalidades da educação o que, consequentemente, nos leva a concluir que os métodos e 
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estratégias de ensino deverão adaptar-se a esse novo paradigma. Entretanto, como adverte 

Moran: 

 

As mudanças demorarão mais do que alguns pensam, porque nos encontramos em 

processos desiguais de aprendizagem e evolução pessoal e social. Não temos muitas 

instituições e pessoas que desenvolvam formas avançadas de compreensão e 

integração, que possam servir como referência (MORAN 2000, p.16). 

 

Desta forma, para que nossos professores e estudantes possam inserir-se nesse 

movimento global é necessário mais do que ter tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis nas escolas. É necessário que os docentes estejam aptos para integra-las ao fazer 

pedagógico e, para que isso aconteça é de fundamental importância que haja uma 

preocupação com a formação continuada desses docentes. 

Segundo Valente (VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003) a formação continuada 

permite que o educador reflita constantemente sobre suas práticas e essa reflexão, quando 

compartilhada com outros educadores, favorece a ressignificação do seu fazer pedagógico. As 

trocas de experiências com seus pares possibilitam aos educadores a análise e a adequação de 

sua prática pedagógica, objetivando com isso produzir melhores resultados com o uso das 

tecnologias em sala de aula. 

 

2.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Essa dissertação está estruturada da seguinte forma: a Introdução, na qual fazemos 

uma reflexão inicial sobre a EJA e seu contexto na contemporaneidade; apresentando o 

problema do estudo e expondo os objetivos da pesquisa. 

 Nesse segundo capítulo discorremos sobre as experiências e vivências enquanto 

professora da rede estadual de ensino e coordenadora pedagógica da rede municipal, 

explicitando com isso, o lugar de fala e as implicações com o tema da pesquisa e, por fim, 

apresentamos a justificativa para o desenvolvimento desse estudo. 

O terceiro capítulo está voltado à construção metodológica, explicitando a 

abordagem de pesquisa adotada e os dispositivos, caracterizando o espaço e sujeitos da 

pesquisa, e descrevendo as etapas desse estudo. Para a construção desse capítulo buscamos 

respaldo em; Macedo (2009, 2014); Ferreira (2019); Domingues (2004); Ferraço (2007), 

Santos (2005,2014) dentre outros. 

O quarto capítulo, de cunho teórico, aborda questões referentes à formação inicial e 

continuada dos educadores da EJA; as especificidades e as demandas dessa modalidade de 
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ensino frente ao contexto digital. Para essa discussão trazemos autores como: Silva (2010); 

Rossini (2015); Gatti e Barreto (2009); Gatti (2007, 2009, 2014); Fusari (1997) e Imbernón 

(2009). 

No quinto capítulo, falaremos sobre o Movimento da Educação Aberta, os Recursos 

Educacionais Abertos e sobre a produção colaborativa dos REA na EJA como 

potencializadores para que os sujeitos dessa modalidade de ensino construam sua autonomia, 

tendo acesso ao conhecimento socialmente construído, levando em consideração as 

características da cibercultura, para tanto, trazemos autores como Amiel (2011; 2015); Pretto 

(1996; 2008; 2012); Demo (2008); Bonilla e Oliveira (2011); Santos, A. (2012); Ramal 

(2002); Okada (2012; 2018). 

O Sexto capítulo apresentará a sistematização dos achados no campo de pesquisa. 

Levando em consideração o caráter interventivo dessa investigação, serão descritas as situações 

significativas ocorridas durante a formação desenvolvida na Escola Municipal Susana Wesley e 

analisadas as informações obtidas através das estratégias investigativas dos grupos dialogais 

formativos e nas oficinas pedagógicas nas quais propomos a construção de Recursos 

Educacionais Abertos de forma colaborativa entre professores e estudantes da EJA. 

 

 3. ITINERÂNCIA EM BUSCA DO OUTRO  

 

Como Hermes, gostaria de ir construindo algum tipo de 

via, sem contornar obviamente a complexidade dos 

homens em ação; gostaria de movimentar-me pelas 

estradas e mares nem sempre pontos e portos seguros, 

até porque a incerteza, já nos sugere Morin, é algo certo 

entre os homens. 

 

(MACEDO, 2004, p. 29) 

 

Neste capítulo buscamos explicitar as escolhas metodológicas, as itinerâncias 

seguidas, visando ao alcance dos objetivos delineados e a obtenção de resposta ao problema 

de pesquisa, pois como Ghedin e Franco (2015) afirmam, “pesquisar é navegar com direção”, 

ou seja, é preciso se saber onde se deseja chegar.  

Assim, toda investigação precisa de uma itinerância, que deve ser bem planejada. E 

já que “navegar é preciso” é importante que o marinheiro, ou melhor, o pesquisador organize 

muito bem o seu barco para começar sua viagem, escolhendo seus instrumentos de navegação, 

verificando mapas náuticos, equipamentos de segurança e tripulação. Do contrário, a 

veracidade de seus relatos poderá ser questionada, assim como ocorreu com o capitão de 
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longo curso, Vasco Moscoso de Aragão
1
, ou pior, o navegador poderá conhecer a força do 

impacto do seu barco batendo contra uma barreira de corais, causando o naufrágio. 

Mas, como navegar em mares nem sempre calmos? Como adentrar a escola sabendo 

de sua complexidade e imprevisibilidade? Que itinerância metodológica eleita daria conta de 

potencializar a construção de colaborativa de conhecimento dos professores e estudantes da 

EJA e a autoria destes praticantes
2
 do/no cotidiano, considerando a dimensão político-

inventiva do cotidiano escolar que, produz sentidos outros?  

Vale ressaltar que a opção por pressupostos teórico-metodológicos de pesquisa que 

levassem em consideração a heterogeneidade enquanto fundante de um olhar complexo, a ser 

dirigido ao fazer dessa pesquisa e ao atuar no campo da educação, não foi uma tarefa simples 

para essa pesquisadora, pois demandou reflexões e ressignificação conceitos, crenças e visão 

sobre pesquisa, sobre modos de produzir conhecimentos. Tais reflexões e ressignificações 

foram despertadas nos primeiros contatos com os praticantes e fortalecidas nos diálogos com 

minha orientadora e no momento formativo de qualificação dessa pesquisa, devido às 

preciosas contribuições da professora Edméa Santos.  

A exigência de um novo olhar sobre o campo e sobre os praticantes trouxe 

incertezas, medos e inseguranças, mas conforme Serrano (2011) a pesquisa comporta riscos e 

pode suscitar desesperança, decepção ou cansaço nos pesquisadores, principalmente os 

inexperientes. Entretanto, a mudança de foco, certamente, foi uma construção imprescindível 

para a realização e êxito desta pesquisa, para a compreensão do objeto de estudo em toda a 

sua complexidade, atentando para o cotidiano da escola e para as ações e interações dos seus 

praticantes. Ao adentrar no espaço escolar buscamos estar em consonância com Soares 

(2013), que diz: 

 

O foco desses pesquisadores está no exame das práticas cotidianas, das operações de 

praticantes (Certeau, 1994) que são engendradas em meio às redes de conhecimentos 

e significações, ou seja, às redes educativas dentrofora das escolas, ao mesmo tempo 

em que as engendram, tecendo permanentemente o social, o político, o econômico, o 

cultural, o tecnológico, e também, é claro, os processos educativos e curriculares (p. 

733). 

 

                                                 
1
 Personagem do livro, Os velhos marinheiros ou o Capitão de longo curso, de Jorge Amador (1961). O Capitão 

chega à cidade de Salvador, narrando suas aventuras, contudo, um grupo de moradores questiona seus relatos, 

acusando o capitão de ser um falsário. 

 
2
 Adotamos o termo usado por Michel de Certau (2009) para se referir àqueles que vivem as práticas/táticas 

cotidianas. 
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Essa mudança nos levou a abandonar o projeto de intervenção inicial (apresentado 

nos apêndices desse trabalho) que havia sido elaborado apenas por mim, sem a escuta prévia 

dos praticantes, pois percebemos que uma proposta pronta apenas estaria repetindo “uma 

história de programas e políticas públicas que procurou muito mais fornecer conteúdos e 

tecnologias para serem “aplicados” e “consumidos” pelos professores” (SANTOS, 2012, p. 

190) do que potencializar a autoria e os momentos de formação como um processo na 

articulação dos saberes docentes e discentes. Assim, partimos para a construção colaborativa 

da proposta da formação com os praticantes, assumindo que a formação é um devir, é 

movimento, é processo.  

Desta forma, esta é uma pesquisa-formação qualitativa e se sustenta nos pressupostos 

da multirreferencialidade e no paradigma da complexidade, por essa razão o nosso enfoque 

não está na teorização ou na plasticidade acadêmica, e sim, no processo de construção dos 

praticantes, o que justifica não haver um capítulo separado para a análise das informações 

obtidas no campo, mas esta ser apresentada ao longo do texto. 

 

3.1 A COMPLEXIDADE DO NAVEGAR 

 

Diante do exposto anteriormente quanto à complexidade do espaço escolar e, 

levando em consideração o envolvimento da pesquisadora com a comunidade estudada - 

tendo em vista ter acompanhado durante cinco anos as atividades pedagógicas desenvolvidas 

pela escola e ter realizado formações para os docentes da unidade de ensino, inicialmente 

como coordenadora do Núcleo Municipal de Tecnologia e, depois como coordenadora da 

Coordenadoria de Inovações Pedagógicas - selecionamos a pesquisa de abordagem 

qualitativa, pois além de possibilitar a compreensão de realidades complexas, segundo 

Deslauriers (2008), esta abordagem permite ao pesquisador ser, ao mesmo tempo, o sujeito e 

o objeto de suas pesquisas, produzindo informações aprofundadas e ilustrativas, sejam elas 

pequenas ou grandes, possibilitando ainda a construção de novas informações. 

A pesquisa empírica de base qualitativa também poderá favorecer o alcance do 

objetivo de compreender como a formação continuada poderá contribuir para que os docentes 

da EJA utilizem dos Recursos Educacionais Abertos, nessa modalidade de ensino e, as suas 

potencialidades para a produção/difusão do conhecimento em rede, num processo de 

coaprendizagem e coautoria que envolva os estudantes da EJA, pois acreditamos que ao 

investigar o espaço escolar e as pessoas que nele interagem, estaremos adentrando em uma 

realidade complexa que apresenta muitas contradições e oposições e que não está posta, 
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acabada. Logo, como ressalta Esteban (2003), não pretendemos construir explicações pra os 

fenômenos, mas compreendê-los através de uma investigação dialógica e de “intervenção”. 

Assim, buscamos também embasamento em Flick (2009, p. 238), que salienta que a 

pesquisa qualitativa não escapou “aos efeitos da revolução digital e tecnológica do início do 

século XXI”, por isso, atualmente observamos a expansão de pesquisas qualitativas que se 

utilizam de recursos online, adaptando seus métodos e abordagens para o espaço da internet, 

trazendo novas perspectivas para a pesquisa qualitativa: 

 

[...] podemos entrevistar usuários potenciais ou reais da internet sobre suas 

experiências práticas com ela. Os métodos podem ser padronizados ou as entrevistas 

abertas, ou os grupos focais. Podemos também fazer observação (participante) em 

cibercafés para analisar como as pessoas usam os computadores e a internet, ou 

podemos fazer análises de conversação de como as pessoas utilizam a rede 

colaborativamente (FLICK, p. 239). 

 

Na busca de captar as singularidades e complexidades que envolvem as relações, a 

dinâmica de organização do espaçotempo escolar e a forma de construção dos saberes 

docentes, optamos por priorizar essa abordagem metodológica que nos possibilitará a 

construção de uma relação mais implicada com a pesquisa, não perdendo de vista o rigor 

científico necessário, visando uma compreensão crítica e qualitativa do tema. 

Ludke e André (2017) salientam que a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de 

dados descritivos, que são conseguidos através de um contado direto do pesquisador com a 

situação a ser estudada, as autoras afirmam ainda que, nessa abordagem, o pesquisador deve 

enfatizar mais o processo que o produto e buscar retratar a perspectiva dos participantes. 

Segundo Gonzaga (2015), Watson (1985) corrobora com as autoras ao afirmar que a pesquisa 

qualitativa é caracterizada pela descrição de situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos que são observados, incorporando o que os participantes falam, 

considerando suas experiências. 

Assim, tendo em vista a intencionalidade desse estudo e as questões que se pretende 

responder, a escolha pela abordagem qualitativa se justifica por possibilitar que se trabalhe 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos a dados quantitativos (MINAYO, 2016). 

Minayo (2008) ainda afirma que na abordagem qualitativa, as perspectivas histórica 

e dialética são extremamente relevantes, visto que, são elas que revelarão as vinculações 

concretas dos objetos em estudo e, possibilitarão compreender as representações da realidade 

dos sujeitos pesquisados. 
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Construir um caminho metodológico de pesquisa não é tarefa simples. Contudo, de 

acordo com Paulo Freire (1996) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Para 

Paulo Freire o questionamento, a busca e a pesquisa fazem parte da natureza da prática 

docente.  

 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. 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. 32). 

 

Sabendo que a escola é um espaço complexo (AMORIM, 2007), com um cotidiano 

irreprimível e insubmisso, onde ocorrem tensões, contradições, disputas e conflitos 

dificultando sua “definição conceitual” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 95) e que, é 

no espaço escolar que a atividade educativa acontece e também as relações dos sujeitos nela 

envolvidos é de fundamental importância que o pesquisador tenha um olhar atento para 

compreender como o currículo se desenvolve nesse espaço, assim como os saberes coletivos e 

individuais. Morin (1996), entretanto, enfatiza que essa complexidade não deve ser vista 

como um obstáculo, como um elemento complicador, mas como possibilidade de se observar 

modos diferentes de produção do conhecimento. Franco (2003) salienta: 

 

A pesquisa em educação carrega diversas peculiaridades, pois trabalha com um 

objeto de estudo multidimensional, mutante complexo, em que o caráter sócio 

histórico de suas práticas faz com que cada situação educativa seja sempre única, 

irrepetível, com imensas variações no tempo, no espaço, nas formas organizativas de 

sua dinâmica e no caráter de sua intencionalidade (p. 189). 

 

A pesquisa em educação, como salienta Ferreira (2019), exige do pesquisador além 

da análise das situações práticas e fenômenos educativos, uma leitura plural e de diferentes 

perspectivas do objeto, de sistemas e referenciais distintos, buscando não reduzir sistemas 

heterogêneos, superando assim a homogeneidade da tradição positivista de pesquisa, pois 

segundo Ardoino (1998) “mais que uma posição metodológica, trata-se de uma decisão 

epistemológica”. 

Ferreira (2019) ainda enfatiza que o objeto em educação além de ser complexo 

apresenta múltiplas referências, podendo articular saberes provenientes de diversas fontes. A 

autora ressalta que: 

 

[...] pensar em multirreferencialidade na educação é nos aventurarmos na busca da 

autoria científica a partir de um outro modo de fazer pesquisa que diverge da 

perspectiva cartesiana e fragmentária da produção/difusão do conhecimento. É 
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permitir um olhar complexo e multirreferencial que almeja a superação da 

homogeneidade em virtude da heterogeneidade (FERREIRA, 2019, p. 78 ). 

 

Também Minayo (2016) adverte que a metodologia é mais que simples técnicas, pois 

deve incluir as concepções teóricas da abordagem, buscando articular a teoria com a realidade 

empírica e com os pensamentos sobre a realidade. A metodologia deverá então, “dispor de um 

instrumental claro, coerente e elaborado, que seja capaz de encaminhar os impasses teóricos 

para o desafio da prática” (MINAYO, 2016, p. 15). 

Assim, ao realizar uma pesquisa em educação, o investigador deve estar atento as 

diferentes variáveis que agem e interagem simultaneamente, formando, de acordo com Lüdke 

e André (2017), uma “teia quase inextricável”. Logo, é importante que o pesquisador procure 

delinear seu estudo de forma que lhe seja possível compreender a intrincada trama do tecido 

social que se desenvolve dentro da escola, sem perder, contudo, o rigor científico em sua 

investigação. Por isso, Ferreira e Brito (2015) salientam: 

 

Delinear uma proposta metodológica inicialmente é algo complexo, já que a 

construção de um itinerário metodológico nos faz caminhar por trilhas do 

conhecimento que muitas vezes requerem um transitar por tensões e incertezas 

diversas que emergem no processo de construção da pesquisa a partir das escolhas 

teóricas e das experiências pessoal-profissionais (FERREIRA; BRITO, p. 321). 

 

Para realizar esta pesquisa, dando conta da complexidade do cotidiano escolar e 

acreditando que os sujeitos praticantes deixam suas marcas nos acontecimentos cotidianos, 

buscamos refletir sobre formas de produção de conhecimento que nos permitissem ver para 

além do discurso hegemônico das ciências da modernidade, pois como salienta Alves (2003), 

os seus métodos trazem linearidades, divisões, sínteses e generalizações que provocam nos 

pesquisadores uma espécie de cegueira que levam tanto ao ofuscamento dos conhecimentos 

criados no cotidiano quanto a uma incompreensão do que eles são e de como são processados. 

Neste sentido Ferraço (2016, p. 45) afirma: 

 

Esta busca de estabelecer uma proximidade com o outro na pesquisa não resulta em 

uma abordagem pessoal, individualista, mas vai ao encontro do que se passa entre as 

pessoas, isto é, privilegia as relações que se estabelecem nos/com os encontros, 

dedica especial atenção ao que é tecido entre elas. Assim, em nossas pesquisas com 

os cotidianos das escolas, nossa atenção está voltada para as práticas realizadas nas 

redes tecidas e compartilhadas pelos sujeitos, buscando, sempre que possível, 

superar uma abordagem centrada no indivíduo. 

 

Desta forma, como desejávamos mergulhar no cotidiano da escola, objetivando com 

isso a construção de conhecimentos com os sujeitos praticantes do espaçotempo pesquisado, 

como nos sugere Alves (2008), optamos por uma proposta flexível, que favorecesse a 
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percepção dos sujeitos envolvidos na pesquisa como sujeitos possuidores de vozes que 

precisam ser ouvidas pelo pesquisador. Sobre isso, Ferraço alerta: 

 

Essa dimensão do que é, de fato, realizadopensadofalado no miudinho dos 

cotidianos das escolas permite-nos, como sujeitopesquisador, além de poder afirmar 

que o local tem importância (Ferraço, 2001), poder nos assumir como pertencentes a 

diferentes redes que expressam o entremeado desses saberesfazeres cotidianos, 

associados aos diferentes espaçostempos vividos pelos sujeitos (FERRAÇO, 2007, 

p. 82). 

 

Como isso, ao longo dessa pesquisa, assumimos que pesquisador e o pesquisado 

devem ser sujeitos de interação, ou seja, entre eles é preciso haver diálogo. Invertendo, com 

isso, a lógica de uma orientação monológica para uma relação dialógica. 

 

3.2 A PESQUISA-FORMAÇÃO 

 

Considerando ainda que a integração das tecnologias ao fazer pedagógico é uma 

necessidade urgente em nossas escolas e na educação de jovens e adultos e que, pretendemos 

contribuir para que professores e estudantes da EJA utilizem, produzam e compartilhem REA, 

permitindo que identifiquem as potencialidades desses recursos e se percebam como 

ciberautorcidadãos (FERNANDES; SANTOS, E., 2018), optamos por utilizar o método da 

pesquisa-formação, visto que, este método reconhece os sujeitos como praticantes dos/nos 

cotidianos escolares e que o compartilhamento de sentidos entre eles fortalecem o processo de 

aprendizagem do pesquisador e dos praticantes.  

As especificidades da pesquisa em educação a tornam intricada, requerendo do 

pesquisador, de acordo com Domingues (2004) “uma construção metodológica em contexto, 

ou seja, delineada pelo objeto e pelos pressupostos iniciais, mas organizada e finalizada no 

processo da investigação”. Do mesmo modo, Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 20), citando 

Zambrano (1989) enfatizam que o método deve emergir durante a experiência, apresentando-

se ao final, o que talvez possibilite uma nova viagem. 

Contudo, segundo Domingues (2004), essas especificidades da pesquisa em 

educação, não devem caracterizá-la como fluida e sem controle, mas sim, indicar o esforço do 

pesquisador em captar de forma eficiente as diversas faces do problema. Esforço esse só 

possibilitado por uma escolha metodológica flexível, mas em consonância com a ideia de que 

“a busca do rigor significa a busca da qualidade epistemológica, metodológica, ética e 

política, socialmente referenciadas, da pesquisa dita qualitativa” (MACEDO, 2009, p. 75).  
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Procuramos assim, além da flexibilidade, adotar também o princípio antropológico 

da pesquisa “segundo o qual os membros de um grupo social conhecem melhor sua realidade 

que os especialistas que vêm de fora da conviviabilidade grupal e sua bacia semântica” 

(MACEDO, 2014), pois acreditamos que um fenômeno poderá ser mais bem compreendido 

no contexto em que ocorre e do qual é parte e, por isso mesmo, deve ser analisado de forma 

integrada, levando em consideração os pontos de vista das pessoas envolvidas na pesquisa. 

Edméa Santos também nos revela que: 

 

A pesquisa-formação não dicotomiza a ação de conhecer da ação de atuar, própria 

das pesquisas ditas “aplicadas”. O pesquisador é coletivo, não se limita a aplicar 

saberes existentes, as estratégias de aprendizagem e os saberes emergem da troca e 

da partilha de sentidos de todos os envolvidos (Santos, E. 2006, p. 127). 

 

Tendo em vista que Santos, E. (2012) adverte que o pesquisador não deve se colocar 

tão somente como aquele que examina o que ocorre e sim, como alguém que intervém com 

sujeito de ocorrências, optou-se pela realização uma pesquisa-formação. Levamos em conta 

que na pesquisa-formação o pesquisador tem um papel ativo na resolução de problemas 

encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função do 

problema, exigindo uma estrutura de relação entre o pesquisador e as pessoas da situação 

investigada que seja do tipo participativo, conforme salienta Silva: 

 

As estratégias de aprendizagem e os saberes emergem da troca e da partilha de 

sentidos de todos os envolvidos. Experiências de pesquisa-formação costumam criar 

ambiências e dispositivos de pesquisa que fazem emergir o registro e a expressão de 

narrativas. Os sujeitos são incentivados a expressar suas itinerâncias formativas, 

promovendo muitas vezes, a troca e o compartilhamento com outros sujeitos 

envolvidos no processo (SILVA, 2015, p. 19). 

 

A pesquisa-formação permitiu identificar, durante o percurso, possíveis soluções 

para problemas enfrentados pela escola e pela rede municipal de ensino de Salvador, no que 

diz respeito à formação continuada em serviço de educadores para a integração das 

Tecnologias da Informação e comunicação ao fazer pedagógico, especialmente na EJA e para 

a produção/difusão de conhecimento em rede por docentes e discentes da EJA, através da 

elaboração/construção de Recursos Educacionais Abertos, de forma a incentivar o processo de 

coaprendizagem e coautoria entre os educadores e estudantes. Para tanto, utilizamos a análise 

interpretativa das informações produzidas, pois de acordo com Ferraço, Soares e Alves: 

 

Ao situar a produção do conhecimento científico no âmbito das práticas sociais 

cotidianas, Certeau assinalou que a ciência, como instituição, também é uma 

produção sociocultural, ainda que regida por técnicas específicas e lógicas 

operacionais próprias sob a égide de poderes econômicos e autoridades simbólicas. 
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Assim sendo, existem mil maneiras, autorizadas ou não, mas sempre disputadas, de 

se fazer ciência (FERRAÇO; SOARES; ALVES 2017, p. 12). 

 

Optamos também pela utilização do grupo dialogal como principal estratégia para o 

trabalho investigativo, visto que, permitiu que a pesquisadora ouvisse os professores que 

participaram do processo formativo, possibilitando a compreensão de suas percepções sobre a 

formação, o uso das tecnologias no seu fazer pedagógico e sobre as potencialidades da 

produção/difusão de Recursos Educacionais Abertos em rede. 

 

Figura 03 – Infográfico pesquisa-formação 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Para Domingues (2004), os grupos dialogais se constituem em uma estratégia para o 

trabalho investigativo, que se assemelha, em alguns aspectos, aos grupos de opinião, 

principalmente porque ambos oportunizam aos participantes compartilharem suas opiniões e 

discutirem sobre fatores que consideram críticos. Entretanto, nos grupos dialogais é possível 

ao pesquisador assumir o papel de coordenador, ao mesmo tempo em que participa das 

discussões. 
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Esse recurso admite como princípio que os sujeitos envolvidos na pesquisa são seres 

culturais e históricos em percursos permanentes de desenvolvimento profissional e, 

por se acharem inseridos numa temporalidade e numa territorialidade, na relação 

com outros que vivem sua profissionalidade, têm saberes e usam seus 

conhecimentos para enfrentar os desafios postos (DOMINGUES, 2015, p. 171). 

 

Justamente por concordar com Domingues (2015), acreditando que os sujeitos 

envolvidos na pesquisa estão em permanente processo de desenvolvimento profissional e que 

não devemos perder de vista que são sujeitos culturais e históricos, buscaremos analisar as 

informações produzidas no campo de maneira a focar nos seres humanos, nos fenômenos 

sociais e culturais decorrentes de suas interações, buscando com isso uma maior compreensão 

desses fenômenos. 

Adotamos ainda, por sugestão das praticantes, (como será descrito em detalhes 

quando discorrermos sobre os grupos dialogais) as oficinas pedagógicas para o envolvimento 

dos estudantes e professores da EJA na produção de REA, visto que, para Moita e Andrade: 

 

As oficinas pedagógicas são situações de ensino e aprendizagem por natureza 

abertas e dinâmicas, o que se revela essencial no caso da escola pública – instituição 

que acolhe indivíduos oriundos dos meios populares, cuja cultura precisa ser 

valorizada para que se entabulem as necessárias articulações entre os saberes 

populares e os saberes científicos ensinados na escola (2006, p. 11).  

 

As oficinas pedagógicas funcionaram, conforme Candau (1999, p. 23), com 

dispositivos que possibilitaram a “construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de 

confrontação e intercâmbio de experiências”. Com elas foi possível envolver todos os 

estudantes da EJA e seus professores na produção de REA, valorizando a criatividades e os 

saberes de cada participante, o que favoreceu a articulação entre os saberes populares trazidos 

pelos sujeitos da EJA e os saberes científicos ensinados na escola. 

Por fim, adotamos o “diário colaborativo de itinerâncias e errâncias” como 

dispositivo, visando descrever de forma detalhada o visto/ouvido/saboreado/sentido, enfim, o 

experimentado com os praticantes no cotidiano da escola, pois de acordo com René Barbier 

(2007, p. 133) nele “cada um anota o que sente, o que pensa, o que medita, o que poetiza, o 

que retém de uma teoria, de uma conversa, o que constrói para dar sentido à vida”. Ainda, 

segundo Barbier: 

 

Nada impede, evidentemente, que o diário de itinerância se socialize ainda mais e se 

torne um diário de itinerância coletivo, isto é, redigido por um grupo ou subgrupo. 

Nesse caso, o diário de itinerância coletivo representa o caderno de inteligência do 

grupo em direção à realização do seu objetivo (BARBIER, 2007, p. 143). 
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Dessa forma, decidimos por um diário online de itinerância, compartilhado com as 

praticantes, incentivando a escrita colaborativa, visto que segundo Santos, E. e Weber: 

 

O diário online permite mobilizar uma pluralidade de registros e gêneros variados de 

discursos. Dessa forma os dispositivos não se configuraram como ferramentas 

apenas para coletar dados, concebendo os sujeitos da pesquisa como meros objetos a 

serem pesquisados. O sujeito na pesquisa-formação é o ser humano de tem voz 

(SANTOS, E; WEBER, 2015). 

 

 Tal decisão auxiliou ainda no fortalecimento da confiança das praticantes, pois 

puderam ter acesso aos seus registros da pesquisadora e colaborar com eles escrevendo as 

suas percepções sobre o vivido durante os grupos dialogais e as oficinas desenvolvidas com 

os estudantes. 

 

Figura 04 – Print do primeiro registro no diário de itinerâncias 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

O diário também serviu como um instrumento de reflexão, visto que, de acordo com 

Macedo (2006, p. 133) os diários permitem “[...] apreender, de forma profunda e pertinente, o 

contexto do trabalho de investigação científica”. 
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Figura 05 – Print do segundo registro no diário de itinerâncias 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

3.3 O CONTEXTO E OS PRATICANTES DA PESQUISA 

 

Com vista ao alcance dos objetivos e responder às questões propostas nessa 

investigação, escolhemos a Escola Municipal Metodista Suzana Wesley como espaço para 

interação e reflexões com professores da rede municipal de ensino, que atuam na modalidade 

da educação de jovens e adultos.  

A referida escola municipal, de porte especial, está situada no bairro Jardim 

Armação, na orla de Salvador, na Bahia e foi construída em um terreno cedido pela Igreja 

Metodista. Inaugurada em fevereiro de 2006, a unidade de ensino possui biblioteca, quadra 

esportiva, refeitório, dez salas de aulas climatizadas e laboratório de informática, hoje 

desativado e servindo como auditório e sala multimídia. Na escola atuam 41 professores e a 

equipe gestora é composta por uma (01) diretora, três (03) vice-diretoras e três (03) 

coordenadoras pedagógicas. 
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Cabe ressaltar que a escola foi escolhida por possuir 12 tablets para realização 

trabalhos com alunos, além de lousa digital, projetor multimídia e acesso à internet banda 

larga. Também, as professoras que atuam na EJA, primeiro segmento, já participaram de 

formações oferecidas pela Secretaria Municipal da Educação, através do extinto Núcleo 

Municipal de Tecnologia – NTE 17, como a formação para uso dos tablets em sala de aula e o 

curso para uso de Recursos Educacionais Abertos. As professoras também já realizam 

algumas práticas pedagógicas com usos de tecnologias nos trabalhos com os alunos. Contudo, 

todas as professoras, durante os nossos encontros presenciais, expressaram que não 

incentivam seus alunos a utilizarem as tecnologias disponíveis na escola, pois, segundo seus 

relatos, não existem tablets disponíveis para todos os alunos. 

 

Figura 06 – Fachada da Escola Municipal Metodista Suzana Wesley 

 

Fonte: Produzida pela pesquisadora, 2018. 

 

A E.M. Metodista Suzana Wesley atende a 686 estudantes, matriculados nos três 

turnos. Nos turnos matutino e vespertino encontramos 575 estudantes do Ensino Fundamental 

I. No noturno, estão matriculados 111 alunos no primeiro segmento da EJA (correspondente 

aos anos iniciais do ensino fundamental) e 92 alunos no segundo segmento (correspondente 

aos anos finais do ensino fundamental). Os alunos da EJA são moradores do vizinho bairro da 

Boca do Rio e são trabalhadores de baixa renda. Entre eles, encontramos empregadas 

domésticas, manicures, cabeleireiras, cozinheiros, pedreiros, garçons e proprietários de 

pequenos negócios, como borracharia e mercearias. 
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Tabela 01 – Distribuição de Alunos por turmas 

Turma Número de Alunos 

Tempo de Aprendizagem 1 (TAP 1) 21 

Tempo de Aprendizagem 2 (TAP 2) 23 

Tempo de Aprendizagem 3 (TAP 3 – A) 32 

Tempo de Aprendizagem 3 (TAP 3 – B) 35 

TOTAL 111 

 

Fonte: Secretaria da Escola Municipal Susana Wesley, 2018. 

 

3.4 OS GRUPOS DIALOGAIS 

 

No dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o primeiro encontro com as 

professoras/praticantes, que de agora em diante serão denominadas PP. A pesquisa empírica 

de base qualitativa envolveu as quatro professoras regentes, do primeiro segmento da EJA, e a 

segunda regente (P2) que acompanha as turmas nos dias de reserva de jornada do professor 

regente
3
, num total de cinco praticantes. Vale ressaltar que, em alguns encontros tivemos a 

presença de professores do segundo segmento da EJA, que não puderam participar de todos os 

encontros, pois não são lotados na Unidade de Ensino, apenas complementando sua carga 

horária na escola.  

Dessa forma, alguns professores do segundo segmento se organizavam, de acordo 

com seus interesses pelos temas, para participar dos grupos dialogais ou das oficinas. A 

coordenadora pedagógica, a diretora e a vice-diretora do noturno também participaram de 

alguns grupos dialogais formativos. 

Cabe salientar que a participação das praticantes se deu não por algum critério de 

escolha da pesquisadora, mas pelo interesse das professoras em tomar parte de uma formação 

voltada ao uso das tecnologias e dos Recursos Educacionais Abertos na Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

 

 

                                                 
3
  A Portaria nº 251/2015 estabeleceu a implantação da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho do 

professor para realização de atividades complementares. Assim, para que seja garantido o direito dos 

professores, sem prejuízo para os alunos, o segundo regente (P2) assume as turmas nos dias de reserva do 

primeiro regente. 
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Figura 07 – Oficina com a participação dos praticantes do segundo primeiro e segundo segmento da EJA 

 

Fonte: Produzida pela pesquisadora, 2018. 

 

No primeiro encontro, apresentamos proposta da pesquisa-formação para as 

professoras das turmas do TAP 1, 2 e 3.  Visando esclarecer os objetivos da pesquisa e a 

intenção de realizarmos uma formação. Assim foi possível, a partir da escuta das vozes das 

professoras/praticantes, perceber suas necessidades formativas, para então construirmos, 

juntas, o projeto de formação, definindo os temas que seriam discutidos, as datas e horários 

dos grupos dialogais e das oficinas. 

 

Figura 08 – Primeiro encontro com professoras praticantes 

 

Fonte: Produzida pela pesquisadora, 2018. 
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Logo de início, três professoras demostraram interesse na formação. Salientando, 

entretanto, que seria mais proveitoso se ao invés de trabalharmos com o Moodle (como estava 

previsto na proposta apresentada), trabalhássemos e inseríssemos como um dos temas de 

estudo o uso dos aplicativos disponíveis no Google Suíte Educacional, pois desde que a 

Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Educação, firmou parceria com o 

Google, no ano de 2016, ainda não havia oferecido a formação para utilização desses 

aplicativos. Assim, apesar de todas terem acesso aos aplicativos do Google Suíte Educacional, 

por meio de seus e-mails funcionais, não sabiam como utilizá-los no trabalho com os 

estudantes.  

As professoras salientaram também, que os desktops e notebooks disponíveis para o 

trabalho com alunos na escola não possuíam softwares livres e que não seria possível instala-

los, pois a Secretaria Municipal da Educação não autoriza a troca dos softwares originalmente 

instalados. 

Como então produzir recursos educacionais abertos, sem softwares livres? Como 

promover a formação de professores em práticas abertas se as políticas adotadas pelos 

governos dificultam estas ações dentro das escolas? Inevitavelmente, lembramo-nos do 

educador Paulo Freire, que defendia: 

 

Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas 

rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de 

transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração 

da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar 

até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente 

anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre denúncia da 

situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho 

(FREIRE, 1996, p. 30). 

 

Desta forma, restava-nos a rebeldia revolucionária! Sabendo-se as políticas adotadas 

pela Secretaria Municipal da Educação de Salvador não favorecem a formação em serviço dos 

professores para a produção de recursos abertos e desenvolvimento de práticas abertas e que, 

é o formato do arquivo que define como a informação será guardada, transferida e acessada, 

optamos pela utilização dos softwares proprietários disponíveis na escola para a produção dos 

recursos educacionais abertos, pois acreditamos ser mais importante o tipo de extensão do 

arquivo, do que a produção utilizando um software livre. 

Assim sendo, foi necessário realizar oficinas com os praticantes (professores e 

estudantes) sobre softwares proprietário e seus softwares livres equivalentes, conversões e 



39 
 

extensões. Também, durante os grupos dialogais refletimos sobre as políticas públicas que 

não favorecem a democratização do acesso às informações e ao conhecimento. 

 

Figura 10 – Apresentação - Tabela de softwares 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2018. 

 

Nesse primeiro momento, as professoras explicitaram certo desconforto em 

participar da pesquisa. Uma das professoras/praticantes afirmou: 

 

Vou falar logo, porque você já me conhece e sabe que comigo é assim: digo tudo o 

que penso. Essa pesquisa que você quer fazer aqui é daquelas pesquisas que fica só 

apontando tudo de errado que a gente faz e depois vai embora queimando nosso 

trabalho? Vou logo lhe avisar que prepare a caneta porque eu não lido bem com 

dispositivos móveis e muito menos com internet, aplicativos, essas coisas... Também 

nunca ouvi falar nessa REA que você trouxe aí. No meu tempo, não se falava em 

tecnologia na faculdade e você, melhor do que ninguém sabe como são os cursos 

que a SMED dá (PP4). 

 

A colocação da PP4 nos fez refletir sobre a afirmação de Carvalho (1985), quando 

fala sobre a realização de observações do trabalho docente nas escolas. A autora destaca que 

na maioria das vezes as observações são feitas apenas para elencar as falhas no trabalho 

docente, fazendo com que os professores se sintam julgados e avaliados. Também, como 

afirmam Lüdke e Cruz (2005), “a pesquisa realizada na universidade não é, em geral, 

caracterizada por uma preocupação clara com os problemas da escola básica”, ou seja, os 

docentes não têm acesso aos resultados das pesquisas realizadas e não compreendem quais as 

contribuições que tais pesquisas poderão oferecer para a solução dos problemas por eles 

enfrentados nos cotidianos de suas escolas. 
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Esta fala também nos remeteu aos trabalhos de Gatti e Barreto (2009) e Bonilla 

(2005), que chamam atenção para o fato de que os cursos de formação inicial de professores 

não incluírem em seus currículos o uso crítico e criterioso das tecnologias nas escolas. Santos, 

E. (2012) por sua vez, chama a atenção para os cursos de formação continuada que não 

propiciam ao professor situações nas quais possam vivenciar as tecnologias como sujeitos da 

cibercultura. Segundo a autora: 

 

Muitas vezes, os professores são submetidos a oficinas para o uso “educativo” ou 

“pedagógico” de interfaces digitais que abordam as interfaces e suas práticas de 

forma descontextualizada da cultura social, ou seja, a moda do nativo ou do 

imigrante digital que vive o fenômeno na sua originalidade, na sua naturalidade 

(SANTOS, E., 2012. p. 201). 

 

Com isso, ficou ainda mais clara a necessidade de promover situações formativas nas 

quais os praticantes, professores e estudantes, tivessem a oportunidade de vivenciar a 

cibercultura como sujeitos culturais.   

Ainda no primeiro encontro, uma das professoras/praticantes, que demostrou 

interesse em participar da formação, explicitou sua preocupação em tentar produzir Recursos 

Educacionais Abertos com seus alunos. Afirmou acreditar não ser possível fazê-lo, pois em 

sua turma do TAP1, dos vinte e um (21) alunos, dezessete (17) deles são jovens ou adultos 

com deficiência intelectual e em processo de alfabetização. Também chamou a atenção para o 

fato de a escola só possuir doze tablets, o que dificultaria, segundo seu ponto de vista, a 

participação de todos os alunos da turma nas atividades propostas. 

Outro ponto destacado pelas professoras praticantes, durante o primeiro grupo 

dialogal, referia-se a ausência de momentos coletivos de planejamento (Atividade 

Complementa – A. C.), pois com a implantação da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de 

trabalho do professor para realização de atividades complementares, as A. C. se tornaram 

momentos individuais, onde cada professora reúne-se individualmente com a coordenadora 

pedagógica em um dia da semana. Com isso, não teríamos um único dia em que todas 

estivessem disponíveis para a realização do grupo dialogal de formação. 

A partir dos diálogos do primeiro encontro, ficou acordado que na semana seguinte 

nos reuniríamos novamente, em um segundo encontro, para a construção da proposta de 

formação e definição das datas e horários para a realização dos grupos dialogais formativos e 

das oficinas pedagógicas (apresentada no apêndice desse trabalho). No segundo encontro 

presencial, as praticantes reafirmaram a sugestão da utilização dos aplicativos disponíveis no 

Google Suíte Educacional e também propuseram o uso do Whatsapp para facilitar a 
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comunicação. Ainda definimos os horários de realização dos nossos grupos dialogais, que 

logo foram apelidados de “chás dialogais”, visto que, acordamos que tais encontros seriam 

realizados ao final das aulas do turno vespertino e antes do início do turno noturno. 

 

Figura 11 – Print de mensagens instantâneas trocadas entre as praticantes. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

Nesse encontro as praticantes ainda sugeriram a realização de oficinas com os 

estudantes, pois elas acreditavam que elas não tinham domínio suficiente das tecnologias para 

a construção dos REA. Uma delas afirmou: 

 

Tudo bem que eu sei fazer muitas coisas usando os tablets. Eu uso o meu. Também 

uso o smartphone para quase tudo, mas não sei se na hora de fazer alguma coisa com 

os alunos vou saber orientar. Tenho medo de ter dificuldade e ficar com cara de 

pateta diante da turma (PP1). 

 

Dessa forma, ficou também definido que a pesquisadora participaria das oficinas 

realizadas com os estudantes da EJA para a produção dos recursos abertos. As professoras 

praticantes também solicitaram que os recursos produzidos por suas turmas tivessem relação 

com o projeto pedagógico que estavam desenvolvendo na unidade letiva. A saber: 

 

 TAP1 – Tarsila do Amaral e a vida no campo 

 TAP2 – Plantas medicinais 

 TAP3 A – O café 

 TAP3 B – A vida do sertanejo 
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3.5 AS OFICINAS COM ESTUDANTES DA EJA 

 

Iniciamos as oficinas com os estudantes da EJA, da Escola Susana Wesley, 

acreditando que o potencia da web 2.0 pode ser um grande aliado de educadores e estudantes, 

contribuindo para o surgimento de saberes e fazeres inovadores que permitam a esses sujeitos 

se reconhecerem como sujeitos de direito do conhecimento, pois como afirma Arroyo (2017), 

uma visão progressista da educação de jovens e adultos baseia-se no reconhecimento de tais 

estudantes como sujeitos do direito ao conhecimento socialmente produzido, e como tal, 

precisam estar incluídos digitalmente.  

Na primeira oficina, com a turma do TAP1, buscamos identificar quais os estudantes 

sabiam utilizar os tablets ou já usavam seus smartphones para fazer fotos, vídeos, pesquisas e 

textos. Percebemos que os alunos mais idosos utilizavam os smartphones apenas para ligações 

telefônicas ou, em poucos casos, para ver vídeos que recebiam através aplicativo de 

mensagens instantâneas. Os mais jovens já faziam o uso dos dispositivos para enviar 

mensagens de voz, fazer fotos, pequenos vídeos e para acessar jogos digitais. 

Nesse primeiro contato, muitos estudantes ressaltaram que para eles não era possível 

fazer pesquisas na internet, pois eles não sabiam ler e escrever. Perguntei se eles já haviam 

tentado fazer pesquisa de voz no Google Chrome e após uma pequena explicação de como 

proceder, os estudantes resolveram testar a pesquisa por voz. Logo após a primeira tentativa, 

ouviu-se a exclamação: “Vixe! A mulher me respondeu!”. O riso tomou conta do ambiente, 

assim como a coragem para testar a nova aprendizagem. 

Como só existiam oito tablets disponíveis para a realização da oficina, os estudantes 

que possuíam smartphones começaram a experimentar a pesquisa de voz no Google. A 

animação da turma durou pouco, pois um dos alunos logo lembrou que de nada adiantaria 

fazer pesquisas de voz, pois ele não saberia ler os textos que apareciam na tela. Outra aluna 

contestou rapidamente afirmando: “Mas aprecem vídeos e os vídeos a gente pode ver”. Um 

terceiro aluno comentou: “a moça falou assim: aqui estão algumas informações sobre Tarsila 

do Amaral e tem vídeo”. Outro aluno comentou eufórico: “Se a gente pedir vídeo, só aparece 

vídeo”. 
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Figura 12 – Oficina com alunos da EJA. 

 

Fonte: Foto feita por aluna (82 anos) da EJA TAP 1, 2018. 

 

O entusiasmo de professores e alunos durante as oficinas se repetiu em todas as 

turmas, apesar de algumas dificuldades encontradas, como: falta de tomadas suficientes para o 

carregamento dos tablets, nas salas de aula; a lenta velocidade da internet e os poucos 

dispositivos móveis disponíveis para o trabalho.  

Contudo, os resultados foram tão positivos que no grupo dialogal realizado com as 

professoras praticantes, após a realização das primeiras oficinas com os alunos, elas 

concluíram que as vivências nas oficinas permitiram que os alunos construíssem novos 

saberes, que lhes trarão maior autonomia no acesso ao conhecimento socialmente construído. 

Com isso, percebemos que é preciso promover, nas escolas, a valorização das 

vivências, culturas, saberes e modos de pensar dos estudantes e educadores, trazendo essa 

diversidade para dentro da sala de aula, legitimando-a, permitindo que jovens e adultos 

construam ativamente sua interpretação de mundo, pois de acordo com Freire “quanto mais 

refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, 

comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la” (FREIRE, 1979, p. 34). 

Também Rossini (2010) afirma que com a expansão da informação em rede, as 

possibilidades de construção e apropriação de conhecimento para os cidadãos são 

potencializadas, assim como a possibilidade de adequação do conhecimento para a sua 

realidade. Citando Benkler, Rossini (2010) ressalta ainda que a expansão do ambiente de 

informação em rede promoveu uma mudança social profunda e estrutural, que poderá 

fortalecer as formas de expressão cultural que foram deixadas do lado de fora da revolução 

industrial, visto que, “são conferidas novas oportunidades de participação locais, regionais e 

globais”, pois a rede permite a participação ativa dos cidadãos e redefine o locus de criação. 
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Ao final das oficinas, cada turma havia produzido seus recursos abertos com a 

orientação dos seus respectivos professores. A turma do TAP1, de estudantes em processo de 

alfabetização, desenvolveu uma estratégia para realizar as pesquisas sobre Tarsila do Amaral 

e sistematizar as informações relevantes. Depois de realizar as pesquisas de voz no Google 

Chrome, buscando vídeos sobre a artista, os estudantes gravavam mensagens de voz que eram 

enviadas para um grupo do WhatsApp para registrar e socializar as informações obtidas na 

pesquisa. Estas informações foram organizadas em sala, com a ajuda da professora, e a turma 

construiu coletivamente um texto que serviu de base para a criação de uma apresentação sobre 

Tarsila do Amaral.  

 

Figura 13 – Apresentação produzida pela turma TAP 1 

 

Fonte: Elaborado pelos praticantes TAP 1, 2018. 

 

A turma do TAP 2, que estava realizando uma pesquisa sobre plantas medicinais, 

após a oficina de como pesquisar na web e da oficina de fotos decidiu pela produção de um E-

book. Eles também tiveram o auxilio da professora para a produção do texto do livro. 

Contudo, os depoimentos dos estudantes nos permite perceber o crescimento pessoal e 

profissional de cada um. Um dos alunos relatou: 

 
Quando eu lembro que eu só usava meu celular para telefonar, até dou risada. Agora 

faço de um tudo! Pra falar a verdade, não mando muita mensagem, porque escrevo 

devagar, mas áudio é comigo mesmo! Faço foto dos meus serviços e quando o 

cliente pergunta se eu sei fazer algum móvel, mostro as fotos. Tá tudo nas nuvens, 

para eu ter quando precisar mostrar (EP1-TP2). 

 

Outra estudante deixa claro, em seu depoimento, a importância da escola valorizar os 

saberes trazidos pelos sujeitos da EJA para a escola: 

 

Não sei muita coisa, não. A coisa que sei bem é das plantas. Sou da roça e não 

estudei pequena porque tinha que lidar na roça. Mas, planta eu conheço até pelo 

cheiro, sem olhar. Sei o bem que faz, o mal que faz também. Agora ajudei a fazer 

um livro com o meu conhecer de planta. Nessa minha idade, fazer isso... É para 

glorificar! (EP2-TP2). 
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Figura 14 – E-Book produzido pela turma TAP 2. 

 

Fonte: Elaborado pelos praticantes TAP 2, 2018. 

 

Os estudantes do grupo TAP3-A decidiram, juntamente com a professora, produzir 

um vídeo. Durante a unidade letiva, a turma estudou sobre diferentes culturas agrícolas e mais 

especificamente sobre a cafeicultura e sobre artistas que representavam plantações em suas 

pinturas. Com isso, os estudantes descobriram o pintor Robson Barros, o que os levou a 

descobrir sobre a arte Naïf, realizada por este artista. Entretanto, os alunos não conseguiram 

encontrar muitas informações sobre o artista em suas pesquisas na internet, porém 

descobriram que Robson Barros possui uma página no Facebook. Então, decidiram enviar 

uma mensagem, através dessa mídia social, para o pintor solicitando maiores informações. 

Sobre o processo de produção desse recurso uma estudante falou: 

 

Eu aprendi muita coisa boa, mas gostei mesmo de fazer as fotos se bulindo 

(referindo-se aos gifs) e os slides que a senhora ensinou. Também fique muito feliz 

que um artista, que tem tela até na França, escreveu respondendo a gente. Somos 

muito chiques! Eu pensava que ele não ia responder. Porque a gente falou a verdade. 

Disse que era aluno de EJA, que tava querendo conhecer mais o trabalho dele. Mas 

ele foi gente boa, mandou o currículo e nem demorou para responder. Ele foi dez 

com a gente! (EP3-TP3A) 

 

Outro estudante declarou: 

O que eu mais gosto é de pensar que vai ter alguém que vai procurar o que é arte 

Naïf, vai procurar aprender, procurar saber desse menino... O Robson Barros... E vai 

aprender ouvindo minha voz, com as figuras que a gente escolheu, com o vídeo que 

nós fez. Não vai ter que passar o sufoco que a gente passou para achar as coisas... 

Sei que minha voz não saiu muito boa, mas eu fiz e eu acho que no final ficou bom 

(EP5-TP3A). 
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Figura 15 – Vídeo produzido pela turma TAP 3-A. 

 

Fonte: Elaborado pelos praticantes TAP 3-A, 2018. 

 

Já a turma TAP3 – B que buscou conhecer mais sobre a vida dos sertanejos, sua 

cultura e seus valores, decidiu realizar um vídeo sobre Bráulio Bessa. Sobre as oficinas e o 

processo de produção coletiva dos recursos educacional aberto uma aluna falou: 

 

No início a mão tremia, a voz tremia, a perna tremia. Agora, faço vídeo de meu neto, 

tiro retrato dele e converso com meu pessoal no “zap”. Tô passando até as minhas 

receitas pelo telefone! Eu jurava que não ia aprender nada disso, não. Principalmente 

depois de dois AVC! O médico mesmo disse que ia ficar esquecida das coisas, mas 

não esqueci nada, não. Tô fazendo até direitinho, não é pró? (EP2-TP3B) 

 

 

Figura 16 – Vídeo produzido pela turma TAP 3-B. 

 

Fonte: Elaborado pelos praticantes TAP 3-B, 2018. 

 

Ao final da formação realizada na escola e com vistas aos resultados obtidos, 

concordamos com Ramal (2002) que salienta a necessidade de se criar uma polissemia em 

nossas escolas. Okada (2007) reforça essa ideia afirmando que esta ação poderá proporcionar 

maiores oportunidades de aprendizagem, quebrando as barreiras que limitam o acesso à 

educação.  
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Figura 17 – Print da interação online no Google Sala de aula. 

 

Fonte: Elaborado pelos praticantes, 2018. 

A polissemia é também a base da educação aberta, que é um movimento que 

demanda o desenvolvimento de uma lógica de ensino e aprendizagem diferenciados dos 

propiciados pelos modelos tradicionais, essencialmente centrados no professor e cujo 

principal recurso pedagógico disponibilizado aos estudantes é o livro didático. Para Okada 

(2007, p. 2) “o amplo acesso a materiais e tecnologias, opções de escolha em relação aos 

conteúdos e metodologias, e grande abertura a diversos públicos em diferentes locais, culturas 

e contextos” são os principais aspectos da educação aberta. 
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4. A FORMAÇÃO DE MARINHEIROS NOVOS E ANTIGOS  

 

Você não sente nem vê 

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, 

Que uma nova mudança em breve vai acontecer 

E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, 

E precisamos todos rejuvenescer. 

 

Belchior 

 

Nesse capítulo buscamos refletir sobre as novas exigências da cibercultura para a 

educação e as consequentes implicações dessas exigências na formação inicial e continuada 

dos professores, em especial os que atuam na EJA. Segundo Castells (2001), o paradigma 

tecnológico, a partir do final do século XX, vem substituindo o industrialismo, fornecendo a 

base para uma nova estrutura social, denominada sociedade em rede. 

Então, é bom avisar aos navegantes: não estamos mais na sociedade industrial dos 

séculos XIX e XX. Apesar de sermos resultado de suas marcas, a sociedade está passando por 

modificações vertiginosas e, com isso, a escola também precisa mudar, pois o modelo de 

escola, pensada a partir do projeto burguês iluminista, já não se adequa mais ao nosso tempo. 

Mosé (2013) afirma que a escola dos nossos tempos deverá ser um espaço cada vez mais 

aberto e que a educação precisará, inevitavelmente, estar vinculada à cultura, visto que, ainda 

conforme a autora supracitada, nessa “nova sociedade tem poder quem agrega pessoas e faz 

isso que tem alguma coisa a dizer, quem tem algum tipo de conteúdo e quem compartilha” (p. 

26). Para Silva: 

 

A educação do cidadão não pode estar alheia ao novo contexto socioeconômico-

tecnológico, cuja característica geral não está mais na centralidade da produção 

fabril ou da mídia de massa, mas na informação digitalizada como nova 

infraestrutura básica, como novo modo de produção. O computador e a Internet 

definem essa nova ambiência informacional e dão o tom da nova lógica 

comunicacional, que toma o lugar da distribuição em massa, própria da fábrica e da 

mídia clássica, até então símbolos societários (SILVA, 2005, p. 63). 

 

Conforme Imbernón (2016, p. 13), “hoje todos falam em mudança, a mudança 

inunda tudo, parece que tudo vai mudar, exceto a mudança”. O desenvolvimento tecnológico 

colocou a informação e a comunicação no centro de nossas vidas, influenciando a forma como 

trabalhamos nos relacionamos e produzimos conhecimento. Gatti (2014) ressalta que na era 

da comunicação, a capacidade de decodificar e interpretar informações tornou-se essencial, 

visto que, é essa capacidade que propiciará o desenvolvimento da capacidade de criação. A 

autora continua: 
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Essas capacidades, para seu desenvolvimento, dependem da iniciação e do domínio 

da palavra e da escrita, do domínio cultural de áreas diversas de saberes, do 

desenvolvimento de lógicas e capacidade de relacionar, comparar, distinguir, 

agregar saberes, o que nos reporta imediatamente à educação, em especial aquela 

que inicia as novas gerações nos conhecimentos que foram sistematizados no 

decorrer da história humano-social. A chave para o desenvolvimento pleno das 

capacidades humanas está nos processos educativos. Quem faz educação, e como, 

torna-se questão central nesses processos (GATTI, 2014, p. 35). 

 

É nesse contexto que a formação de professores passou a ser um grande desafio para 

as políticas educacionais em todo o mundo. Notamos que diversos países têm procurado 

desenvolver políticas e ações enérgicas no campo educacional, principalmente no que se 

refere à formação de professores, pois o trabalho pedagógico desenvolvido por eles deverá 

contribuir para a inclusão dos estudantes na cibercultura e, para tanto, esses profissionais 

precisarão compreender as novas exigências para uma educação cidadã. De acordo com Silva 

(2005) existem quatro aspectos que precisam ser compreendidos pelos professores. O 

primeiro está ligado à compreensão de que estamos passando da mídia clássica, na qual a 

mensagem está fechada em sua estabilidade material, para a mídia online, na qual a 

mensagem pode ser modificada e manipulada, dependendo apenas da opção crítica do 

usuário. Nessa nova conjuntura, segundo o autor, passamos de leitor-receptor-espectador para 

interagente-operador-participante. 

Durante os grupos dialogais e oficinas, realizados na Escola Susana Wesley, em que 

trabalhamos com REA e falamos sobre as tecnologias digitais em sala de aula, os praticantes, 

professoras e estudantes, puderam vivenciar esse aspecto, pesquisando em repositórios de 

REA ou na web por recursos com licenças flexíveis para modifica-los e adaptá-los às suas 

necessidades e objetivos. Durante um encontro uma das professoras praticantes afirmou: 

 

Se eu soubesse desses repositórios antes não teria quebrado tanto a cabeça para 

conseguir materiais para minhas aulas. O melhor de tudo é que posso adaptar ao 

nível da minha turma, modificar o material. Aprendi a cortar os vídeos. Agora posso 

editar para que eles não tomem toda a aula (PP3). 

 

O segundo aspecto está relacionado ao hipertexto. Silva (2005) salienta que o 

hipertexto tem características de uma escritura não sequencial, não linear, 

permitindo/exigindo uma multiplicidade de recorrências, transformando a leitura em escritura. 

Citando Santos E. (2003), Silva ressalta que o hipertexto traz a possibilidade da 

intertextualidade (conexões com outros sites ou documentos); da intratextualidade (conexões 

com o mesmo documento); da multivocalidade (agregar multiplicidade de pontos de vistas); 

da navegabilidade (ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas informações); da 
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mixagem (integração de várias linguagens: sons, texto, imagens dinâmicas e estáticas, 

gráficos, mapas); e da multimídia (integração de vários suportes midiáticos) (SANTOS, E. 

2003, p. 225). Ao trabalhar com o hipertexto o professor precisará compreender suas 

características para auxiliar seus alunos na navegação, exploração e na construção de 

percursos de descobertas das diversas informações contidas nos diversos links. Também 

deverá estimular seus alunos a contribuir com novas informações, criando e oferecendo mais 

e melhores percursos, tornando-se assim, coautor no processo de comunicação e 

aprendizagem. 

Quanto a este aspecto foi possível notar, durante as oficinas, que inicialmente os 

estudantes ficaram um pouco apreensivos em acessar os links disponíveis nas páginas em que 

pesquisavam, pois tinha receio de não conseguir retornar. Todavia, após a mediação das 

professoras os alunos perderam o medo, tornando-se cada vez mais hábeis em suas 

navegações de pesquisa. 

O terceiro aspecto mencionado por Silva (2005) é a interatividade. O autor afirma 

que a interatividade ganhou centralidade na cibercultura como modalidade comunicacional, 

representando um salto qualitativo no modo de comunicação de massa que vigorou até o final 

do século XX, pondo em cheque a lógica unívoca da mídia de massa, possibilitando a 

superação da recepção passiva. A característica da interatividade, presente na cibercultura, 

permitirá ao professor deixar de ser um transmissor de saberes para tornar-se um formulador 

de problemas, um provocador de questionamentos, coordenando o trabalho de equipes, 

sistematizando as experiências e fomentando o diálogo e a colaboração. 

Quanto a esse terceiro aspecto, ficou muito evidente, durante a pesquisa, que os 

professores perceberam a necessidade de buscar novas estratégias e metodologias, 

possibilitando um maior protagonismo dos seus alunos, auxiliando-os em suas descobertas e 

iniciativas. Isso ficou claro quando os alunos de uma turma decidiram enviar mensagem a um 

artista plástico, solicitando informações sobre o seu trabalho. As docentes foram fundamentais 

na apresentação das possibilidades tecnológicas para a realização das atividades e na 

sistematização dos materiais produzidos por seus alunos.  

O quarto aspecto destacado por Silva (2005) é que o professor precisará compreender 

que a utilização de interfaces da internet poderá potencializar a comunicação e a 

aprendizagem. O autor esclarece que a internet comporta diversas interfaces e que cada uma 

dessas interfaces reúne um conjunto de elementos de hardware e software que possibilitam 

aos usuários trocas, intervenções, agregações, associações e significações, como autoria e 

coautoria. 
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Aqui é necessário destacar a experiência vivenciada pela turma do TAP1, ainda em 

processo de alfabetização, que criou sua própria estratégia de pesquisa, de registro e de 

socialização das informações encontradas utilizando a pesquisa de voz do Google para ter 

acesso às informações que desejavam e depois, socializando o que considerava relevante, 

através de mensagens de voz. 

Devido a todos esses aspectos considerados por Silva (2005) e aos novos desafios 

com os quais os professores se deparam nas escolas, é que passamos a refletir sobre a 

formação de professores em geral e, mais especificamente sobre a formação de professores da 

EJA. A formação oferecida aos futuros professores tem dado conta de prepara-los para lidar 

com as especificidades da EJA e com as mudanças trazidas pelas tecnologias? Gatti (2014) 

destaca que, apesar da existência algumas resoluções do Conselho Nacional de Educação a 

partir do ano 2000 e, da formação de professores ter se tornado uma preocupação mundial, no 

Brasil ainda não é possível identificar uma iniciativa nacional forte o bastante para promover 

a revisão da estrutura da formação oferecida nas licenciaturas ou que permitisse adequar os 

seus currículos às demandas de ensino. Para Gatti, em nosso país, as licenciaturas oferecem 

uma formação “bacharelesca”, formando especialistas disciplinares e não contribuindo para a 

formação de profissionais para o trabalho docente na educação básica. 

Em nosso mergulho no cotidiano da escola e em nossos diálogos com as professoras 

praticantes, foi possível identificar na fala das docentes essa realidade, visto que, todas as 

professoras afirmaram não ter tido, em sua formação inicial, nenhuma disciplina que 

abordasse a questão das tecnologias no fazer pedagógico. 

Assim, os currículos das licenciaturas, no Brasil, têm sido analisados e discutidos, o 

que evidenciou uma fragmentação entre a formação em área do conhecimento e a formação 

em educação e práticas de ensino, pois se verificou que a oferta de práticas é insuficiente para 

a adequada formação dos professores. Também, como veremos mais detalhadamente adiante, 

há uma lacuna na formação inicial de professores no que se refere à discussão sobre o 

contexto tecnológico contemporâneo. 

 

4.1 A FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DA EJA NO BRASIL 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos tem com uma de suas características a 

luta para que sejam priorizadas a inclusão social, política e cultural dos sujeitos nela 

envolvidos (ARROYO, 2006), além de estar vinculada aos movimentos emancipatórios. 

Haddad e Di Pierro (1999) salientam que a educação de adultos sempre abrangeu um conjunto 
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diversificado de processos e práticas formais e informais que visavam possibilitar ao adulto a 

ampliação de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de 

habilidades socioculturais. Os autores destacam que muitos desses processos são 

desenvolvidos fora do ambiente escolar, em espaços como sindicatos, igrejas, locais de lazer e 

trabalho. 

Sabemos que para a EJA convergem jovens e adultos que tiveram os seus direitos, de 

acesso e permanência à escola, negados; que vivenciam situações de exclusão, marginalização 

e opressão. Certamente por essas características peculiares, muitos autores como Soares 

(2007), Ribeiro (1999), Arroyo (2006), Machado (2000), Kleiman (2000), Paiva (2004) e 

Oliveira (2001), apontam para a necessidade de uma formação específica para os educadores 

de jovens e adultos. 

Contudo, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, por muito tempo, ficou na esfera 

da marginalização (ARROYO, 2006; DANTAS, 2012), não havendo políticas públicas e nem 

centros de formação de educadores de jovens e adultos, a Constituição Federal de 1988 

garantiu o direito à EJA e definiu, com clareza, essa modalidade de ensino como tendo 

características próprias. Com a Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), essa modalidade de ensino passou a ser regida por normas e diretrizes 

governamentais e a ser vista como um processo regular de escolarização, no qual se deve 

levar em consideração sua natureza, suas especificidades e a sua relevância como um direito 

social, pondo fim à concepção de ensino supletivo que vigorava com a Lei 5.692/71. Como 

salientam Ventura e Bomfim (2015), a Lei nº 9.394/96 “tentou romper, ao menos no plano 

formal, a visão da EJA como reposição de escolaridade, com currículo adaptado e redução do 

tempo e do conteúdo do ensino regular destinado a crianças e adolescentes” (p.214). Todavia, 

a formação de professores para atuarem na EJA ainda necessita de normas e diretrizes mais 

precisas e que esclareçam a responsabilidade dos entes federados nesse processo (JEFFREY; 

CAMARGO, 2015).  

Apenas a partir dos anos 2000, a formação de profissionais do magistério para atuar 

na Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, passou a ser regulamentada por disposições 

normativas expedidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). A Resolução CNE/CEB 

1/2000, por exemplo, que estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação de Jovens e 

Adultos, recomenda a existência de formação inicial e continuada para os professores da EJA, 

porém esta Resolução não coloca de forma clara as diretrizes para que esta formação 

aconteça.  
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A Resolução CNE/CP 1/2002 faz menção apenas à formação dos profissionais que 

atuarão na educação básica de forma geral, deixando subentendido como deverá ser a 

formação dos professores da EJA. No seu Artigo 3º, afirma que os princípios norteadores no 

processo de formação do docente da educação básica, devem-se destacar a coerência entre a 

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor e ter a pesquisa como foco do 

processo de ensino aprendizagem. 

Já a Resolução CNE/CP 1/2006 traz uma alusão à formação de professores da 

EJA, conforme Jeffrey e Camargo (2015): 

 

 O único artigo da Resolução que explicita a questão da formação de professores 

para atuarem na EJA é o 8º, ao indicar que a integralização de estudos no curso de 

Pedagogia deverá, de acordo com o inciso IV, ser efetivada mediante a realização de 

estágio curricular durante o curso, de modo a assegurar aos graduandos experiência 

de exercício profissional, em ambientes escolares e não escolares, que amplie e 

fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e competências: a) prioritariamente na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; b) nas disciplinas 

pedagógicas dos cursos de ensino médio, na modalidade normal; c) na educação 

profissional na área de serviços e de apoio escolar; d) na educação de jovens e 

adultos (p. 116). 

 

Em 2010 foram instituídas as Diretrizes Operacionais para a educação de jovens e 

adultos através da Resolução CNE/CEB nº 3/2010. No seu Artigo 10, as Diretrizes indicam 

que as políticas e ações específicas para a formação inicial e continuada de professores da 

educação básica de jovens e adultos devem ser de responsabilidade do Sistema Nacional 

Público de Formação de Professores. No seu Artigo 2º, a Resolução destaca a relevância da 

institucionalização da EJA por meio de um sistema educacional público de educação básica 

de jovens e adultos, concebido como uma política pública de estado. 

No ano de 2015, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

continuada em nível superior de profissionais do magistério, instituídas pela Resolução 

CNE/CP nº 2/2015, ampliam a carga horária de formação de 2.800 (duas mil e oitocentas) 

para 3.200 (três mil e duzentas) horas “de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração 

de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos” (BRASIL, 2015). No Artigo 2º a 

resolução destaca: 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível 

Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica aplicam-se à 

formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no 

ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação 

(Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a 

Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e 

com integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 

interdisciplinar (BRASIL, 2015). 
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Ao analisarmos as Resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, 

notamos que a questão da formação inicial dos professores da EJA ainda está em processo de 

organização e depende de iniciativas dos estados e municípios e de instituições de ensino 

superior. Essa formação, segundo Soares (2011), deveria preparar o educador para reconhecer 

a realidade dos sujeitos da EJA. Tal formação deveria ainda, auxiliar os educadores a 

formularem propostas curriculares que coadunem com essa realidade e também possibilitar 

que criem recursos didáticos que enriqueçam e estimulem a aprendizagem desses jovens e 

adultos. Dantas (2012) salienta que a “formação desses profissionais deve atentar para a 

diversidade da clientela formada por jovens e adultos trabalhadores, às suas peculiaridades, 

diferenças culturais, experiências de vida, histórias, saberes e características específicas, 

considerando-os como sujeitos históricos”. Fávero (2009) ao falar sobre a educação que deve 

ser oferecida aos jovens e adultos nas escolas salienta: 

 

Não apenas uma segunda oportunidade de escolarização, em termos do que se critica 

como uma “educação pobre para os pobres”, mas outras formas de educação que 

venham a instrumentalizar indivíduos e grupos para, dizendo novamente: entender e 

criticar a realidade em que vivem e, em consequência, propor alternativas para sua 

transformação. Não mais meras e repetitivas campanhas de alfabetização, nem 

ofertas facilitadas do ensino copiado do sistema regular, mas ações educativas que 

preparem para a vida, para uma nova vida, ao longo de toda a vida (p. 91). 

 

Assim, como afirmam Ventura e Bomfim (2015), percebemos que se faz necessária a 

construção de uma identidade da EJA, que perpassa pela alteração da organização curricular 

da escola e pelo desenvolvimento, por parte dos educadores, da compreensão da constituição 

histórica da educação de adultos e suas especificidades, para que possa cumprir o seu 

compromisso com a classe trabalhadora: 

 

Sua principal função social será a construção de um processo educacional 

comprometido integralmente com o desenvolvimento pleno das potencialidades 

humanas, no qual os educandos se reconheçam como sujeitos histórico-sociais 

capazes de compreender e transformar as relações sociais (VENTURA; BOMFIM, 

2015, p. 216). 

 

Entretanto, estudos como os de Gatti, Barretto e André (2011), Gatti e Barretto 

(2009), Libâneo (2010), Diniz-Pereira (2011), dentre outros, evidenciam que no Brasil, existe 

um acúmulo de impasses e problemas historicamente construídos no que se refere à formação 

inicial de professores. Logo, observamos também lacunas e desafios a serem enfrentados 

quando à formação inicial de educadores de jovens e adultos, como assinala a pesquisa de Di 

Pierro (2006).  
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Em estudos realizados em 2009, Gatti e Barreto chamam a atenção para o lugar 

secundário da preparação para a docência em EJA e para o silêncio em relação ao trabalho 

específico com a educação de jovens e adultos existentes na maioria dos cursos de 

licenciatura. Também os estudos de Soares (2008) e Porcaro (2011) alertam para o despreparo 

dos educadores que atuam na educação de jovens e adultos, ao salientar o desconforto e 

insegurança desses profissionais para lidarem com a realidade desafiadora presente nos 

espaços-tempos escolares dessa modalidade de ensino. Nesse contexto, Ventura e Bomfim 

denunciam: 

 

[...] é necessário reconhecer que, salvo algumas importantes exceções identificadas 

em propostas curriculares inovadoras e, especialmente, em atividades de extensão 

universitária, a modalidade não tem se constituído tema prioritário na universidade, 

nem no que diz respeito à formação, nem no que concerne à produção científica 

(VENTURA; BOMFIM, 2015, p. 218). 

 

Podemos, com isso, perceber que a Educação de Jovens e Adultos carece de maior 

atenção tanto nas propostas curriculares de formação inicial de professores, como na produção 

científica. Como salienta Rummert (2006), precisamos de uma formação inicial de 

professores da EJA que promova a “construção da autonomia, socialmente comprometida, 

visando à superação das atuais condições de existência e às transformações estruturais da 

sociedade” (RUMMERT, 2006, p. 135). 

Outra lacuna existente na formação inicial de professores, no Brasil, diz respeito ao 

uso das tecnologias digitais. O estudo realizado por Gatti e Barreto (2009) indica que as 

disciplinas que tratam do tema tecnologias, nas licenciaturas, são quase inexistentes. Nos 

cursos de Pedagogia, apenas 0,7% das disciplinas obrigatórias e 3,2% das disciplinas eletivas 

estão voltadas ao uso das tecnologias. Assim, a formação dos professores para o uso das 

tecnologias digitais acaba sendo realizada após a formação inicial, através de cursos de 

formação continuada. Bonilla (2005), também destaca que as instituições de formação inicial, 

não incluem em seus currículos o uso crítico e criterioso das tecnologias nas escolas, ou as 

discussões sobre o seu significado cultural, suas implicações sociais, ou ainda, como “lidar 

com os novos programas e equipamentos que surgem constantemente e que fazem parte 

fundamental da preparação do futuro professor” (BONILLA, 2005, p. 200). Para Bonilla 

(2014): 

 
As universidades brasileiras, locus da produção do conhecimento, da inovação e da 

pesquisa, ainda não incorporaram, de forma plena, nos cursos de licenciatura a 

discussão sobre o contexto tecnológico contemporâneo. Menos ainda a discussão 

sobre software livre; até porque, salvo alguns grupos restritos, a maioria dos 



56 
 

formadores usam exclusivamente software proprietário e também desconhecem o 

que seja software livre (p.221). 

 

Devido às brechas mencionadas, a formação inicial dos professores da EJA tem sido 

discutida e tem-se buscado soluções para supera-las. Di Pierro (2006) relata que algumas 

Universidades têm experimentado como alternativa oferecer, aos estudantes de outras 

licenciaturas, as disciplinas específicas das habilitações em EJA dos cursos de Pedagogia. 

Todavia, essas disciplinas são oferecidas como eletivas. Também há Universidades que têm 

buscado oferecer projetos de extensão universitária, no campo da EJA, para os estudantes dos 

cursos de licenciatura. 

De acordo com Gatti e Barretto (2009), devido a este contexto, a formação 

continuada passou a ser encarada como uma formação compensatória, que visa preencher as 

lacunas da formação inicial dos professores, levando ao aumento do interesse nos programas 

de formação continuada. Soares (2008) ressalta ainda que governos estaduais e municipais 

têm realizado algumas iniciativas na direção de promover a formação continuada dos 

professores da EJA. 

Entretanto, Gatti e Barretto (2009) chamam a atenção para o fato de que apesar de a 

formação inicial e continuada dos professores estarem recebendo maior atenção de políticos e 

pesquisadores nos últimos anos, as avaliações nacionais e internacionais, como a do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes da OCDE (PISA), no período de 2000 a 2015, indicam que os resultados obtidos 

pelos estudantes, quanto ao seu desempenho escolar, não têm sido satisfatórios, o que tem 

causado críticas e questionamentos às propostas de formação inicial, além do aprofundamento 

das discussões sobre a formação continuada e sobre como ela tem contribuído para o 

desenvolvimento profissional dos docentes e para a melhoria da qualidade dos processos 

educativos no país. 

Sabendo-se que os avanços tecnológicos estão em todos os lugares, também se faz 

necessária uma adequação da Educação de Jovens e Adultos às mudanças estabelecidas, 

sendo imperiosa uma formação do corpo docente das escolas para elaboração de métodos e 

estratégias, que viabilizem o processo ensino-aprendizagem frente aos novos desafios 

surgidos pela presença das tecnologias da informação e comunicação. Contudo, para 

alcançarmos esta integração das TIC à prática pedagógica desenvolvida em nossas escolas, 

devemos levar em consideração a formação dos educadores. Como salienta Pretto: 
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Para a passagem do velho modelo de escola para uma escola nova, com futuro, 

torna-se necessário observar atentamente alguns aspectos da atual estrutura 

educacional. Um destes aspectos, certamente, é promover uma revisão urgente na 

formação de professores [...] (PRETTO, 1996, p. 116). 

 

Ao refletir sobre a formação de professores, Imbernón (2009) destaca que tanto na 

formação inicial quanto na formação continuada são recentes os questionamentos sobre como, 

de que modo, com quais pressupostos, com que modelo com quais modalidades formativas 

poderá se gerar maior inovação. Para o autor, também é recente a consciência de que essas 

formações devem ser revisadas “à luz dos tempos atuais”, ou seja, o contexto político e social 

deverá ser considerado, pois esse contexto condicionará as práticas formativas e sua 

repercussão no professorado e, obviamente, a inovação e a mudança que se deseja alcançar. 

 

4.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EJA 

 

A formação continuada de professores além de ser um direito previsto pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e instituído pala Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica – PARFOR é hoje uma necessidade, pois os 

desafios e demandas surgidos na contemporaneidade exigem professores capazes de aprender 

a aprender continuamente, para lidar com as constantes transformações. Perrenoud (2000), 

nos fala sobre as competências necessárias aos professores para lidar com a complexidade do 

mundo atual. Dentre as dez competências mencionadas, destacamos três: competência para 

trabalhar em equipe; para utilizar novas tecnologias e para administrar sua própria formação 

continuada. 

Todavia, autores como Nóvoa (1991), Estrela (1997), Gatti (1997) e Veiga (1998), 

chamam a atenção para o fato de que os processos de formação continuada desenvolvidos no 

Brasil desde os anos 1980, não têm ocasionado os efeitos esperados. Dentre as causas 

apontadas para esse insucesso estão: a dificuldade da formação de muitos professores em 

pouco tempo, a brevidade dos cursos e a dificuldade de fornecer os instrumentos e o apoio 

necessários para a realização das mudanças esperadas. Outro fator apontado, por estes 

pesquisadores, como causa para o insucesso das formações continuadas de docentes, é a 

limitada, senão ausente, participação dos professores na definição das propostas de formação 

e a pouca formulação de projetos que tenham a escola e o seu fazer pedagógico como centro 

das formações. Bonilla (2014) relata que, no Brasil, os professores, na maioria das vezes, 

foram submetidos à posição de meros espectadores das transformações ocorridas na escola e a 
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cursos de formação continuada que priorizam uma perspectiva mais instrumentalizante do uso 

das tecnologias. 

Apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos, a educação brasileira ainda tem 

grandes desafios a enfrentar quanto à melhoria da qualidade de ensino ofertado nas escolas 

públicas e, consequentemente, quanto à garantia de acesso, permanência e sucesso dos 

estudantes, especialmente na Educação de Jovens e Adultos. 

Para que a aprendizagem dos sujeitos dessa modalidade de ensino se efetive, os 

docentes necessitam construir saberes que favoreçam situações de aprendizagem, que 

favoreçam o desenvolvimento de habilidades fundamentais para o mundo do trabalho e a vida 

social marcada pelas rápidas transformações científicas e tecnológicas do século XXI. Por 

essa, razão a formação de professores tem tido grande destaque nas discussões e reformas 

educativas nos últimos anos, como salienta Almeida (2005, p. 3): 

 

[...] a formação de professores tem se constituído em “uma das pedras angulares 

imprescindíveis a qualquer intento de renovação do sistema educativo”, o que nos 

ajuda a entender a importância que esta temática vem adquirindo nas últimas 

décadas, em meio aos esforços globais para melhorar a qualidade do ensino. 

 

Desta forma, segundo Gatti (2008), a partir de meados dos anos de 1990 observou-

se, no Brasil, a expansão exponencial da oferta de programas ou cursos de educação 

continuada para professores, impulsionada também pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, lei n. 9.394/96), que em vários de seus artigos trata da 

importância da formação continuada. 

Tem-se observado também, um movimento de reconceitualização da formação 

continuada, no qual as propostas de formação passam a estar centradas no potencial de 

autocrescimento do professor. Neste novo paradigma, o protagonismo do professor passa a ser 

valorizado e a ocupar o centro das atenções dos projetos de formação continuada, buscando 

com isso superar a lógica dos processos formativos que ignoram as trajetórias percorridas 

pelos professores em suas vidas profissionais. Essa nova maneira de entender a formação 

continuada, deu origem a um modelo de formação denominado, por Gatti e Barretto (2009), 

como oficinas de reflexão sobre a prática. Estudiosos da área (IMBERNÓN, 2009; NÓVOA, 

2009; REGO E MELLO 2002), afirmam que este modelo possui um alto valor formativo e 

tem produzido efeitos interessantes, pois permite maior aderência à realidade do professor e 

maior atenção ao seu repertório de práticas em culturas escolares diversas, favorecendo assim 

a legitimação, ressignificação ou superação de tais repertórios. 
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No modelo de formação de reflexão sobre a prática, os professores se reúnem para 

estudar, analisar o currículo, refletir e propor mudanças nos conteúdos trabalhados, para 

elaborar e realizar pesquisas e avaliações internas. Nessa modalidade de formação continuada 

assume-se que há, por parte dos professores, questionamentos acerca de sua prática 

pedagógica, de modo que se privilegia a interação nos próprios locais de trabalho. Sabendo-se 

que é no interior da escola que se desenvolve o currículo de formação dos estudantes e, 

consequentemente, manifestam-se as dificuldades de ensino e de aprendizagem, justifica-se, 

portanto, que a formação continuada dos docentes aconteça nas escolas. 

Para Fusari (1997), durante muito tempo a formação continuada centrou suas 

atividades fora do local de trabalho dos professores. Contudo, para o autor, a escola deve ser o 

espaço para que essa formação aconteça, pois dentro da escola “a formação contínua, 

exatamente ao contrario da inicial, é infinita enquanto possibilidade de crescimento pessoal-

profissional do educador” (FUSARI, 1997, p. 159). Nóvoa (1991, p. 30) também afirma que: 

 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos 

professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um objetivo 

que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno 

de problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos. 

 

Entende-se com isso que é na escola que os saberes, conhecimentos científicos e 

pedagógicos devem ser mobilizados, favorecendo a troca de experiências e propiciando a 

reflexão coletiva dos educadores sobre a própria prática, o que deverá favorecer a produção 

coletiva de saberes que auxiliarão a escola na superação dos atuais desafios da sociedade 

globalizada. 

Demo (2007) salienta que com todas as transformações na sociedade e na economia, 

nasce a necessidade de se fazer um bom manejo da informação e da comunicação, que vai 

muito além da postura de um mero usuário. Isso demanda que as escolas deem conta de um 

novo desafio, que o autor chama de “multialfabetizações”. Demo (2007) ainda ressalta que o 

termo “multialfabetizações” indica que a alfabetização se tornou plural, visto que, são muitas 

as habilidades esperadas para enfrentar a vida e o trabalho nos dias de hoje, com destaque 

para as habilidades tecnológicas. 

Nesse contexto, a escola precisa buscar formas de adequar-se frente às 

transformações culturais impostas pela sociedade da informação. Os educadores também 

precisam procurar, de forma crítica e reflexiva, enfrentar os desafios e demandas educacionais 

apontados como referenciais deste século. Segundo Moran (2004): 
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Precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a 

orientar atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender, juntos ou 

separados. Abrem-se novos campos na educação on-line, pela Internet, 

principalmente na educação a distância. Mas também na educação presencial a 

chegada da Internet está trazendo novos desafios para a sala de aula, tanto 

tecnológicos como pedagógicos (MORAN, p. 01). 

 

Faz-se necessário, com isso, que os educadores conheçam as potencialidades das 

tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, sabendo tirar proveito delas em seu 

fazer pedagógico. Isso implica na necessidade de uma formação permanente destes 

profissionais, tendo em vista que, conforme já salientado, as rápidas e constantes 

transformações são a marca da sociedade atual. Devemos considerar ainda que a sociedade do 

conhecimento requer uma nova postura dos profissionais em geral e, consequentemente, 

requer que os processos educacionais sejam repensados, especialmente os processos de 

aprendizagem e de formação de professores (VALENTE,1999). Para Almeida (2005), a 

formação deve possibilitar ao professor a compreensão das diferentes formas de representação 

e comunicação proporcionadas pelas tecnologias, bem como criar dinâmicas que permitam 

estabelecer o diálogo entre as formas de linguagem das mídias. 

 

4.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA USO DAS 

TECNOLOGIAS 

 

De acordo com Moraes R. A. (1995), no Brasil, a história da tecnologia educacional 

tem início na década de 1970, quando a política de informatização dos setores produtivos 

adotada pelo governo brasileiro, pretendeu propiciar o desenvolvimento de uma capacitação 

científico-tecnológica autônoma, demandando investimentos na área educacional. Nesse 

período, surgiram nas Universidades públicas, grupos de pesquisadores que se dedicaram ao 

desenvolvimento de experiências sobre softwares educacionais e a utilização do computador 

em educação, mas não havia, nesse momento a preocupação com a formação de professores. 

Ainda segundo Moraes R. A. (1995), o que se objetivava com o uso da informática na 

educação era desenvolver e capacitar recursos humanos em informática, elaborar e 

desenvolver experiências-piloto a nível educacional e o desenvolvimento de softwares 

educativos, visando preservar os valores nacionais e estimular a indústria e a pesquisa locais. 

Moraes M. C. (1993) destaca que é nesse período que o MEC lança o Plano Nacional 

de Desenvolvimento (II PND - 1975/1979) e o Plano Setorial de Educação e Cultura (III 

PSEC - 1980/1985), que sinalizam o interesse do MEC pela área. Tais documentos apontam o 
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“uso de tecnologias educacionais e dos sistemas de computação como possíveis instrumentos 

catalisadores de vantagens para a melhoria da qualidade da educação” (MORAES, M. C., 

1993, p. 18). Contudo, é a Secretaria Especial de Informática (SEI) que fica responsável pela 

área e cria, em 1980, a Comissão Especial de Educação, objetivando “realizar estudos sobre a 

aplicabilidade da informática na educação, acompanhar as pesquisas brasileiras em 

desenvolvimento, conhecer as experiências francesa e americana e poder, com esses 

subsídios, gerar normas e diretrizes para a área de informática na educação” (BONILLA; 

PRETTO 2000, p. 7). 

Em 1981, é realizado, na Universidade de Brasília o I Seminário Nacional de 

Informática na Educação, promovido pela SEI, MEC e CNPq, que para Oliveira (1997) se 

constituiu no marco inicial das discussões sobre informática na educação. O autor revela que 

foi nesse Seminário que surgiram algumas das recomendações norteadoras que até hoje 

influenciam a política governamental como: as atividades de informática na educação 

deveriam ser balizadas por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade 

brasileira; os aspectos técnico-econômicos deveriam ser definidos em função dos benefícios 

socioeducacionais que pudessem gerar e não, em função das pressões do mercado; o governo 

deveria viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e experimento 

sobre o uso de computadores na educação; os recursos computacionais não deveriam ser 

considerados como uma panaceia para enfrentar os problemas da educação básica, nem como 

algo que pudesse suprir a carência de docentes e de recursos instrucionais elementares; a 

criação de projetos-piloto, em universidades, com o objetivo de realizar pesquisas sobre a 

utilização da informática no processo educacional. 

No ano de 1982 é realizado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, o II 

Seminário Nacional de Informática Educativa que contou com a participação de 

pesquisadores da área de educação, informática, psicologia e sociologia. Esse seminário teve 

como objetivo a construção de subsídios para a criação dos centros-piloto. Moraes M. C. 

(1993) sinaliza as recomendações dos especialistas durante esse seminário: 

 

[...] necessidade de que a presença de computadores na escola fosse encarada como 

um meio auxiliar no processo educacional, jamais deveria ser visto como um fim em 

si mesmo, e, como tal, deveria submeter-se aos fins da educação e não determiná-

los. Reforçava-se ainda a ideia de que o computador deveria auxiliar o 

desenvolvimento da inteligência do aluno, bem como desenvolver habilidades 

intelectuais específicas requeridas pelos diferentes conteúdos. Recomendava-se 

também que as aplicações da informática não deveriam se restringir ao 2º grau, de 

acordo com a proposta inicial, mas que procurassem atender a outros graus de 

ensino, acentuando a necessidade de que a equipe dos centros-piloto tivesse caráter 
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interdisciplinar, como condição importante para garantir a abordagem adequada e o 

sucesso da pesquisa (p. 20). 

 

Para Valente e Almeida (1997) são esses Seminários que marcam a implantação do 

programa de informática na educação no Brasil, visto que, eles estabeleceram as bases que 

originaram o EDUCOM. Assim, em 1983, é criada a Comissão Nacional de Informática na 

Educação, inicialmente denominada de Comissão Especial de Informática na Educação 

(CE/IE), no âmbito da Secretaria Especial de Informática (SEI) e subordinada ao Conselho de 

Segurança Nacional (CSN) e à Presidência da República, integrada por representantes do 

MEC, da SEI, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 

da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e da Empresa Brasileira de Telecomunicações - 

Embratel. 

O Projeto EDUCOM, elaborado em 1983, foi concebido e operacionalizado a partir 

de sugestões feitas pela comunidade de técnicos e pesquisadores da área, consolidando assim, 

uma nova postura em termos de política pública educacional, pois apresentava uma “proposta 

de trabalho interdisciplinar, voltada para a implantação experimental de centros-piloto, os quais 

eram considerados como instrumentos relevantes para a informatização da sociedade brasileira, 

pois visavam a capacitação nacional e uma política para o setor” (BONILLA; PRETTO, 2000, p. 

09). Vale ressaltar que as decisões e as propostas nunca foram totalmente centralizadas no 

Ministério da Educação (MEC), que tinha como função acompanhar, viabilizar e implementar 

a ações do Projeto, diferente de países como a França e os Estados Unidos, nos quais as 

políticas de implantação e desenvolvimentos de programas foram resultado de decisões 

governamentais ou de uma exigência do mercado (VALENTE; ALMEIDA, 1997). O projeto 

visava à introdução de tecnologia computacional no sistema de ensino público; a preparação 

de professores para o uso da informática com seus alunos e a criação de Centros de 

Informática Educativa (CIED), que ficariam responsáveis pela formação dos professores. 

Valente e Almeida (1997), destacam ainda outra diferença entre o Programa brasileiro e os 

desenvolvidos na França e nos Estados Unidos, 

 

A segunda diferença entre o programa brasileiro e o da França e dos Estados Unidos 

é a questão da fundamentação das políticas e propostas pedagógicas da informática 

na educação. Desde o início do programa, a decisão da comunidade de 

pesquisadores foi a de que as políticas a serem implantadas deveriam ser sempre 

fundamentadas em pesquisas pautadas em experiências concretas, usando a escola 

pública, prioritariamente, o ensino de 2° grau. (VALENTE; ALMEIDA 1997, p. 

14). 
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O grande desafio do EDUCOM situava-se na mudança da abordagem educacional 

voltada exclusivamente ao ensino, à transmissão da informação, para uma prática pedagógica 

que priorizasse o processo de aprendizagem e a construção do saber do aluno, utilizando o 

computador. Com isso, a “formação dos pesquisadores dos centros, os cursos de formação 

ministrados e mesmo os softwares educativos desenvolvidos por alguns centros eram 

elaborados tendo em mente a possibilidade desse tipo de mudança pedagógica” (VALENTE; 

ALMEIDA 1997, p. 14). 

No ano de 1984 o MEC passa a liderar o processo de informatização da educação e 

firma convênio com as universidades e com a Fundação Brasileira de TV Educativa 

(Funtevê), para dar início às atividades de implantação dos centros. Apesar das ações 

previstas, o Projeto EDUCOM se limitou a implementar cinco centros-piloto em cinco 

Universidades públicas: Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de 

Pernambuco; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e Universidade Estadual de Campinas. Esses centros, que foram oficializados em julho 

de 1984, realizaram experimentos em algumas escolas públicas, prepararam professores para 

utilizar o computador com os alunos e deram suporte às suas ações, porém a transformação 

esperada no início do Projeto, não se concretizou no sistema educacional. Contudo, o 

EDUCOM lançou as bases para a formação de um grupo de pesquisadores críticos que 

continuam a disseminar suas ideias. Analisando a experiência do EDUCOM, Valente e 

Almeida afirmam: 

 

Os trabalhos realizados nos centros do EDUCOM tiveram o mérito de elevar a 

informática na educação do estado zero para o estado atual, possibilitando-nos 

entender e discutir as grandes questões da área. Mais ainda, temos diversas 

experiências instaladas no Brasil que apresentam mudanças pedagógicas fortemente 

enraizadas e produzindo frutos. No entanto, essas ideias não se alastraram e isso 

aconteceu, principalmente, pelo fato de termos subestimado as implicações das 

mudanças pedagógicas propostas no sistema educacional como um todo: a mudança 

na organização da escola e da sala de aula, no papel do professor e dos alunos, e na 

relação aluno versus conhecimento (VALENTE; ALMEIDA 1997, p. 14). 

 

Uma nova fase do processo de utilização da informática na educação é iniciada no 

ano de 1986 (MORAES, M. C., 1993), através da criação do Comitê-Assessor de Informática 

na Educação (CAIE/MEC), composto por cientistas provenientes de diferentes seguimentos 

da sociedade. De acordo com Bonilla e Pretto, após sua criação: 

 

O Comitê recomenda a aprovação do Programa de Ação Imediata em Informática na 

Educação de 1º e 2º graus, com o objetivo de criar uma infraestrutura de suporte 

junto às secretarias estaduais de educação, capacitar professores, incentivar a 
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produção descentralizada de software educativo, integrar pesquisas que vinham 

sendo desenvolvidas pelas diversas universidades e alocar recursos financeiros no 

orçamento do MEC para 87, a fim de oferecer o suporte operacional e a 

continuidade das ações de informática na educação que estavam em 

desenvolvimento (BONILLA E PRETTO, 2000, p. 10). 

 

A Secretaria de Informática do MEC passou a assumir a responsabilidade pelas ações 

de informática educativa e pela coordenação do Projeto EDUCOM no ano de 1987. Entre 

1987 e 1989, o MEC patrocinou o Projeto Formar, idealizado pela UNICAMP. O projeto 

tinha o objetivo de implantar Centros de Informática em Educação (CIED) em todo o país, 

com o intuito de “preparar professores para o uso pedagógico do computador e capacitá-los 

para atuar como multiplicadores na formação de outros professores” (ALMEIDA, 1999, p. 

19).  

A formação foi realizada na UNICAMP e durou dois meses, tendo um total de 360 

horas, que foram distribuídas ao longo de nove semanas: 45 dias, com 8 horas por dia de 

atividades. Durante o curso, os professores oriundos de diversas cidades do país, aprenderam 

a dominar a tecnologia, estudando as teorias implícitas às práticas do uso da informática em 

educação e elaborando propostas para disseminar o uso do computador em suas instituições. 

Entretanto, o acompanhamento das ações dos professores em suas cidades de origem, após o 

curso, que estava previsto no Projeto, não aconteceu devido à falta de recursos dos órgãos 

financiadores e à indefinição de políticas públicas para a área, ficando por conta de cada 

professor capacitado a aplicação dos conhecimentos aprendidos durante o curso. Valente e 

Almeida (1999), ao avaliarem os cursos de formação oferecidos pelo Projeto Formar 

apresentaram os seguintes pontos positivos: 

 

Primeiro, propiciaram a preparação de profissionais da educação que nunca tinham 

tido contato com o computador e que hoje desenvolvem atividades nesta área nos 

CIEDs ou nas respectivas instituições de origem. Esses profissionais, em grande 

parte, são os responsáveis pela disseminação e a formação de novos profissionais na 

área de informática na educação. Em segundo lugar, o curso propiciou uma visão 

ampla sobre os diferentes aspectos envolvidos na informática na educação, tanto do 

ponto de vista computacional quanto pedagógico. Terceiro, o fato de o curso ter sido 

ministrado por especialistas da área de, praticamente, todos os centros do Brasil, 

propiciou o conhecimento dos múltiplos e variados tipos de pesquisa e de trabalho 

que estavam sendo realizados em informática na educação no país (VALENTE; 

ALMEIDA 1997, p. 14). 

 

Os pontos negativos do Projeto Formar, apresentados por Valente e Almeida (1999) 

e Almeida (1997) foram: o local de realização do curso ser distante do local de trabalho e 

residência dos participantes, o que os obrigou a afastarem-se de suas famílias e do trabalho; a 

compactação das 360 horas de formação em apenas dois meses, visando minimizar os custos 
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de manutenção dos participantes no local da formação e o tempo de afastamento do trabalho e 

das famílias, o que comprometeu o tempo e o espaço necessários para que os participantes 

assimilassem os conteúdos e praticassem com alunos o que aprenderam no curso; a falta das 

condições necessárias, nas cidades de origem dos participantes do curso, para a implantação 

da informática na educação. 

Apesar da formação aligeirada oferecida aos profissionais que participaram do curso 

do Projeto Formar, em 1988, os CIED começaram a ser implantados, tendo como função a 

tender a professores e estudantes da educação básica, da educação especial e à comunidade 

em geral, constituindo-se, de acordo com Maria Cândida Moraes (1993), em ambientes de 

aprendizagem informatizados, compostos por equipes interdisciplinares de educadores, 

técnicos e especialistas. O propósito dos CIED era que se tornassem centros irradiadores e 

multiplicadores da tecnologia da informática para as escolas públicas, sendo “responsáveis 

pela preparação de uma parcela significativa da população brasileira rumo a uma sociedade 

informatizada” (BONILLA; PRETTO, 2000). Com o início do funcionamento dos CIED as 

ações deixam de estar centradas no MEC e passam a ter a participação das Secretarias 

Estaduais e Municipais da Educação, também as discussões deixam de estar apenas no âmbito 

das Universidades e passam a ocupar as escolas públicas. 

Entretanto, Bonilla e Pretto (2000) destacam que o objetivo inicial era que cada 

estado definisse a proposta para o CIED sob sua responsabilidade, mas na prática isso não se 

efetivou, pois os professores capacitados, num único curso, seguiram a linha adotada pela 

formação que receberam. Os autores falam ainda, que era possível verificar um descompasso 

entre os objetivos delineados nas propostas dos CIED e a prática por eles desenvolvida. 

Enquanto nos documentos oficiais os CIED apresentavam como objetivo a “formação do 

homem integral, para o exercício pleno da cidadania, o desenvolvimento de potencialidades 

humanas, o oferecimento de novas possibilidades de integração social através da qualificação 

profissional”, na prática o que se observava era o uso do computador para instrumentalizar os 

alunos nas áreas de maior demanda no mercado de trabalho. Almeida (1999) acrescenta que os 

CIED “na maioria das vezes as atividades desenvolvidas eram desvinculadas da prática de 

sala de aula” (ALMEIDA, p. 20). 

Mesmo com a criação dos CIED, a Política Nacional de Informática Educativa ainda 

precisada ser melhor definida, como destaca Oliveira (1997). Assim, ano de 1987, é realizada 

a “Jornada de Trabalhos de Informática na Educação: Subsídios para Políticas”, visando 

reunir pesquisadores, técnicos, empresários e autoridades na área, que pudessem dar suas 

contribuições. Oliveira (1997) destaca que dentre as recomendações feitas pelos participantes 
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estavam: a promoção de pesquisas e estudos sobre os impactos políticos, pedagógicos e 

sociais do uso do computador na educação; a preparação de profissionais da educação, 

visando harmonizar o uso do computador com o processo de ensino-aprendizagem; a 

implantação de uma política de formação de recursos humanos que não fosse determinada por 

interesses industriais e mercadológicos e a rejeição de propostas que tivessem origem no 

modismo tecnicista do uso do computador na educação. 

Com base nessas recomendações, em 1989, foi efetivado o Programa Nacional de 

Informática Educativa – PRONINFE, ligado à Secretaria Nacional de Educação 

Tecnológica/MEC, com o intuito de: 

 

Incentivar a capacitação contínua e permanente de professores, técnicos e 

pesquisadores no domínio da tecnologia de informática educativa, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, reconhecendo sua importância como instrumento 

capaz de enriquecer as estratégias pedagógicas e de estimular o surgimento de novas 

metodologias incentivadoras da participação, da criatividade, da colaboração e da 

iniciativa entre alunos e professores, visando à melhoria da qualidade da educação 

(BRASIL, 1993, p. 71). 

 

Para o desenvolvimento de suas ações, o Programa PRONINFE previa a criação de 

Centros de Informática na educação que deveriam estar distribuídos em todo o país e atender 

ao ensino fundamental, ensino médio, à educação especial e à educação superior, junto às 

Secretarias de Educação, Universidades e Escolas Técnicas Federais. Para tanto, esses centros 

foram divididos em três categorias distintas, a saber: Centros de Informática na Educação de 

1º e 2º graus (CIED), Centros de Informática na Educação Tecnológica (CIET) e Centros de 

Informática na Educação Superior (CIES). Também, visando um melhor atendimento ao 

público a que se destinava, o Programa foi subdividido em subprogramas de educação básica, 

de educação superior, de educação especial e de educação não-formal, estabelecendo 

“diferentes diretrizes e estratégias relativas à pesquisa, à produção, uso/aplicação, ao 

desenvolvimento de recursos humanos e a disseminação” (MORAES, M. C., 1993, p. 25). 

De acordo com Bonilla e Pretto (2000), no ano de 1991, a Informática Educativa 

ganha mais espaço na lei que regula a Política de Informática no Brasil, sendo destinados 

recursos para a implantação de Centros de Informática Educativa e execução das ações do 

PRONINFE, cabendo ao MEC a responsabilidade pela implementação das ações de formação 

de recursos humanos na área de informática. Os autores ainda enfatizam que, apesar de nesse 

período terem sido desenvolvidas algumas pesquisas, elas não foram suficientes para mudar o 

modelo tecnicista e tecnocrático da Política de Informática no Brasil, visto que, tal política era 

sustentada por “técnicas e técnicos” atrelados à ideologia americana. Citando Moraes, R. A. 



67 
 

(1995), Bonilla e Pretto (2000) afirmam que até o início da década de 1990 o modelo adotado 

para a Política de Informática no Brasil é o da maior acumulação e concentração de capital e 

renda, ou seja, um modelo tecnocrata que submete tudo ao preceito da maior eficiência e da 

maior produtividade, deixando-se de discutir “questões fundamentais como a posse 

democrática do conhecimento e as formas de apropriação mais equânimes da riqueza 

produzida pelo conjunto da sociedade” (MORAES, R. A., 1995, p. 21). 

Vale salientar também que o PRONINFE, durante o período em que vigorou (de 

1989 a 1996) não conseguiu obter os resultados esperados. Segundo Teruya e Moraes R. A. 

(2009), a criação de Centros de Informática na educação, por todo o território nacional, não se 

efetivou e nem tampouco a meta de ter escolas esquipadas em todos os estados do país. Estas 

estavam concentradas nas regiões sul e sudeste, visto que, a maior parte das ações de 

infraestrutura foi realizada com recursos de governos estaduais e municipais, não causa 

estranhamento que estas escolas estivessem concentradas nas regiões onde, estados e 

municípios possuem um orçamento mais robusto. Moraes R. A. (1995) fala também sobre 

uma fragilidade político-institucional, pois como foi criado com um plano, e não como um 

órgão, o PRONINFE não possuía um local fixo dentro do Ministério da Educação, sendo 

desconhecido por muitos técnicos do próprio MEC. Ainda, a sua estrutura, dividida em três 

instâncias (Conselho Consultivo, o Comitê Assessor de Informática na Educação e a 

Coordenação Executiva), dificultou a organização do programa e, consequentemente, levou a 

falta de apoio governamental. Assim, de acordo com Moraes, R. A. (2012), ao assumir a 

presidência da República em 1996, Fernando Henrique Cardoso colocou como seu ministro 

de Educação Paulo Renato de Souza, que iniciou um processo de reavaliação da política de 

informática na educação no País que culminou com a extinção do PRONINFE. 

Em 1997, através da Portaria nº 522, de 09 de abril de 1997, é criado o Programa 

Nacional de Informática na Educação (ProInfo),  com os objetivos de: melhorar a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem; possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos 

ambientes escolares, através da incorporação adequada das novas tecnologias da informação 

pelas escolas; propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 

tecnológico; e educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente 

desenvolvida, onde a informação desempenhará um papel cada vez mais estratégico. Contudo, 

autores com Bonilla e Pretto (2000), Moraes R. A. (2012) e Teruya e Moraes R. A. (2009), ao 

analisar os objetivos do ProInfo, afirmam que o programa manteve, em sua essência, as 

características tecnocráticas dos programa anteriores. Para Raquel Moraes (2012), a política 

de informática na educação, adotada pelo Brasil, desde a sua origem, é dependente e 
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subordinada aos padrões internacionais, o que não permitiu que atendesse às necessidades da 

maioria excluída da população brasileira, “incluindo as demandas educacionais, seja de 

formação geral, seja de capacitação tecnológica” (Moraes, R. A., 2012, p. 259). 

Pretto (1999), por sua vez, acrescenta que não se vê nas políticas de Informática na 

Educação, desenvolvidas no Brasil, a vontade de promover uma formação sólida para os 

professores, de forma que possibilite a esses profissionais, através do uso das tecnologias, que 

readquiram o seu papel de liderança nos processos educacionais. Tais políticas têm com 

marca a desarticulação, burocracia, lentidão e descontinuidade em função de trocas de 

governos. Como destaca Silva (2014): 

 

Da criação do Proinfo em 1997, até a sua reformulação em 2007, foram dez anos 

com computadores encaixotados nas escolas, enferrujando pela falta de uso, sujeitos 

a roubos e depreciação natural, laboratórios desativados, sem formação oficial e 

muitos gestores sem permitir que algum curioso – estudante ou professor explorasse 

os equipamentos. Somente a partir do Proinfo Integrado (2007) e  da  ampliação  dos  

NTE,  que  têm  sobrevivido  às  mudanças de  governo  com  extinção-criação-

reformulação  de  secretarias – a  exemplo  da extinção em 2011 da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED/MEC) - pode-se perceber, nas escolas públicas, ações 

mais efetivas de formação para o uso dessas máquinas, ainda que numa perspectiva 

instrumental. 

 

 

Contudo, no Estado da Bahia e na cidade de Salvador, o rompimento da parceria com 

o ProInfo, no ano de 2014, levou a extinção dos dezesseis Núcleos de Tecnologias 

Educacionais estaduais e de um Núcleo municipal, o que representou a dispersão das equipes 

especializadas na formação de professores e na integração das tecnologias ao fazer 

pedagógico e, consequente descontinuidade das ações de formação desenvolvidas por estes 

profissionais. 

 

4.4 A ESCOLA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO E PRODUÇÃO COLETIVA DE 

CONHECIMENTOS 

 

A cibercultura é uma realidade. Santos, E. (2016) esclarece que a cibercultura é a 

“cultura contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais nas esferas do 

ciberespaço e das cidades” e caracterizada por práticas sociais e culturais que surgem do uso 

da web 2.0. Mas, como promover a uma formação sólida para professores que lhes permita 

assumir o seu papel de liderança nos processos educacionais na cibercultura? Nas seções 

anteriores, foi possível identificar que a formação inicial, a formação continuada e mesmo as 

políticas de formação professores para uso das tecnologias na educação, muitas vezes, 
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apresentam lacunas tanto referentes ao uso das tecnologias na educação, quanto referentes ao 

trabalho com jovens e adultos. Dessa forma, como será possível que os educadores 

compreendam as possibilidades trazidas pelas tecnologias para a construção de novas práticas 

educativas, superando os modelos tradicionais e possibilitando o surgimento de uma 

perspectiva libertadora e emancipatória de educação, na qual educadores e estudantes 

construam colaborativamente conhecimentos e se percebam como autores, capazes de 

divulgar conhecimentos em rede? 

Buscando elementos que ajudassem a responder a essa complexa pergunta, 

encontramos auxilio em Bonilla (2005) que adverte que a escola parece ter se fechado para as 

transformações que acontecem na sociedade, na qual ela está inserida, persistindo em manter 

a lógica da transmissão de informações, só que agora, apoiada nas tecnologias. Isso tem 

levado a um distanciamento entre o “mundo da escola e o mundo fora dela”. Segundo a 

autora, está faltando à escola contemporânea um entendimento mais amplo de leitura. Uma 

leitura para além do contexto alfanumérico, uma leitura de mundo, essencial na sociedade da 

informação, na cibercultura, pois o conhecimento não é mais algo estático, encontra-se em 

constante transformação, visto que, a quantidade de informações produzidas e 

disponibilizadas cresce exponencialmente, fazendo com que os bancos de dados tenham de 

ser constantemente atualizados e que as informações percam o seu caráter imutável. Segundo 

a autora: 

 

Cabe à escola retrabalhar as informações, ressignificando-as à luz do contexto em 

que está inserida, dando abertura às múltiplas possibilidades de crítica, interpretação 

e compreensão, de estabelecimento de relações, de uso de diferentes linguagens, 

tecnologias e racionalidades que estruturam o cotidiano dos sujeitos que ali 

interagem (BONILLA, 2005, p. 71). 

  

Para que isso aconteça, faz-se necessário buscar formas de tornar a escola um 

ambiente onde as tecnologias estejam inseridas como elementos estruturantes de novas 

práticas educativas, nas quais o gigantesco conjunto de informações que chegam aos 

estudantes possa ser discutido e analisado, permitindo a construção de novos conhecimentos. 

Para tanto, a escola precisa embarcar na cibercultura, ou seja, precisa “inserir-se no 

movimento constante e complexo da contemporaneidade, aprendendo no movimento, 

necessita tornar-se uma escola aprendente” (BONILLA, 2005, p. 91). Isso significa 

oportunizar que os professores participem de grupos de estudos e discussões, onde possam 

refletir sobre a própria prática e questioná-la, buscando estabelecer relações entre sociedade, 
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valores e cultura, que permitam a sistematização das informações obtidas para a construção de 

conhecimentos que os auxiliem na transformação da prática. 

A Lei nº 8.722/2014 (SALVADOR, 2014), que dispõe sobre o plano de carreira e 

remuneração dos servidores da educação, do município de Salvador, garante ao professor, em 

seu artigo 30, um terço de sua carga horária para a atividade extraclasse, especificando que 

essas atividades complementares (A.C.), são destinadas à participação em atividades de 

formações continuadas e outras, programadas pela Secretaria Municipal da Educação - 

SMED. Também o documento “O coordenador pedagógico: traçando caminhos para sua 

prática educativa” (Secretaria Municipal da Educação e Cultura [SMEC], 2008, p. 30), por 

sua vez, explicita: 

 

A formação dos docentes e de outros profissionais da Escola pode ser realizada nos 

momentos das Atividades Complementares (A.C.). Essas se constituem num espaço 

instituído na escola e garantido no regime de trabalho dos servidores municipais que 

exercem atividades de docência, que objetiva o planejamento e o replanejamento das 

atividades pedagógicas, assim como a reflexão sobre ação desenvolvida (SMEC, 

2008, p. 30). 

 

Notamos com isso, que existe uma preocupação na lei e em documentos oficiais, 

elaborados pela Secretaria Municipal da Educação de Salvador, para que sejam garantidos os 

espaços/tempos para a formação continuada dos professores nas escolas, dentro dos horários 

de A.C. Assim, esses horários de atividade complementar seriam momentos coletivos para a 

reflexão sobre a prática desenvolvida nas unidades de ensino, busca de soluções para os 

problemas que surgem em cada escola e construção de estratégias inovadoras para enfrentar a 

complexidade da cibercultura. 

Compartilham desse pensamento autores como Libâneo (2003), Nóvoa (1999), 

Fusari (1997, 2007) e Domingues (2014) ao afirmarem que a escola é o espaço onde o 

professor constrói e exercita sua prática, num movimento dinâmico que favorece a reflexão 

sobre própria prática, promovendo com isso, mudanças pessoais e profissionais. Para Arroyo 

(2006), a formação continuada do professor da EJA precisa estar voltada para a pesquisa, 

reflexão e produção teórica do próprio professor. Segundo o autor, assim será possível 

construir uma teoria pedagógica que se fortaleça a partir dos próprios processos de formação 

de jovens e adultos. Nesta mesma linha de raciocínio, Freitas e Moura (2010, p. 103) 

enfatizam a importância de se pensar a formação de professores de EJA tomando como 

referências as “[...] especificidades que os sujeitos dessa modalidade requerem e os 

fundamentos teórico-metodológicos que o ensino na referida modalidade requer e exige”. 

Enfim, existe uma vasta bibliografia que indica que a escola deve ser considerada o locus 
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privilegiado para a formação continuada de professores, devido à proximidade com a prática 

educativa, que favorece a reflexão sobre a ação. Para Canário (1997, p.1): 

 

A escola é habitualmente pensada como o sítio onde os alunos aprendem e os 

professores ensinam. Trata-se, contudo, de uma ideia simplista, não apenas os 

professores aprendem, como aprendem, aliás, aquilo que é verdadeiramente 

essencial: aprendem sua profissão. 

 

Como observa Domingues (2014), apesar da formação continuada desenvolvida fora 

da escola (através de cursos, seminários e outros) também ter seu valor e importância por dar 

foco aos temas amplos da educação, a formação continuada de professores, que é 

desenvolvida na própria escola onde o professor atua, constitui-se numa modalidade de 

formação que visa ao desenvolvimento profissional, teórico e prático do educador no próprio 

contexto de trabalho, pois tal formação permitirá que se considerem os seus aspectos 

singulares, os desafios, dificuldades pedagógicas próprios daquela comunidade educativa. 

Todavia, Candau (1997) ressalta que considerarmos a escola como o locus de formação 

continuada do professor, não é suficiente para a construção de uma nova perspectiva na área 

de formação continuada. Para a autora, não basta estar na escola, desenvolvendo uma prática 

escolar concreta para criar as condições mobilizadoras de um processo formativo, faz-se 

necessário que a prática seja reflexiva; capaz de identificar os problemas, de resolvê-los e 

também é fundamental que seja uma prática coletiva, “construída conjuntamente por grupos 

de professores ou por todo o corpo docente de uma determinada instituição escolar” 

(CANDAU, 1997, p. 57). 

Tardif (2014) também adverte que as propostas de formação de professores devem, 

em primeiro lugar, reconhecer que esses profissionais são sujeitos do conhecimento, logo 

deveriam ter o direito de opinar sobre sua própria formação profissional, ter o poder de 

determinar seus conteúdos e sua forma, seja essa formação realizada em universidades, 

institutos de formação ou na escola. Em segundo lugar, de acordo com Tardif (2014), se o 

trabalho dos professores exige conhecimentos específicos a sua profissão e que dela se 

originam, então a formação dos professores deveria, basear-se prioritariamente nesses 

conhecimentos. Por fim, o autor enfatiza, ainda, que a formação de professores é geralmente 

organizada em torno das lógicas disciplinares, limitando-se a fornecer conhecimentos 

disciplinares e informações procedimentais, deixando de realizar um trabalho que considere 

as crenças, as expectativas cognitivas, sociais e afetivas dos professores. 

Nada mais oportuno, em tempos de rápidas mudanças e de gigantesca produção de 

informações, do que a criação de espaços/tempos para que os professores possam 
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coletivamente refletir sobre a própria prática, sendo respeitados como sujeitos de 

conhecimentos, pois ao longo das últimas décadas, vimos em pouco tempo as discussões 

sobre as possibilidades pedagógicas da TV e do videocassete cederam lugar às preocupações 

sobre o uso do computador em sala de aula, para logo em seguida serem agregadas as 

reflexões sobre as potencialidades da internet na educação e sobre o uso dos dispositivos 

móveis. E as inovações não param de emergir com o desenvolvimento da Web 2.0 - que 

trouxe as redes sociais - e com os dispositivos móveis que reúnem, cada vez mais, novas 

funcionalidades, suscitando reflexões sobre mobilidade e convergências das mídias, 

apresentando, para professores e alunos, um leque de possibilidades na construção e 

divulgação do conhecimento e no acesso a informações. Logo, é desejável que as escolas 

viabilizem espaços/tempos para que os professores possam discutir, refletir e buscar, 

colaborativamente, soluções voltadas à melhoria e a inovação das práticas pedagógicas que 

estejam mais adequadas ao contexto da sociedade atual, da escola e da modalidade de ensino 

em que atuam.  
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5. MUDANÇAS NOS VENTOS: TEMPOS DE ABERTURA “DOS PORTOS” 

 

Lá vai uma vela aberta se afastando pelo mar  

Branca visão que desperta anseios de navegar [...]. 

Quero os horizontes novos que ele vai me ofertar.  

Sou irmão dos outros povos que estão para além do mar. 

 

Walter Franco 

 

Este capítulo objetiva explicitar as implicações das tecnologias, da Educação Aberta 

e dos REA na educação e o seu potencial para favorecer o surgimento de uma cultura 

colaboração, cocriação e de coaprendizagem na EJA, possibilitando a democratização do 

acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que levem em 

consideração as necessidades dos alunos, tornando-os, verdadeiramente, sujeitos ativos de sua 

aprendizagem. 

Segundo Ramal (2002), as mudanças sociais suscitam transformações no processo de 

ensino e de aprendizagem, devido à velocidade de produção e circulação das informações, e o 

vínculo, cada vez mais estreito, entre trabalho, cidadania, aprendizagem e as novas 

tecnologias intelectuais que as pessoas passam a utilizar para aprender, produzir informações, 

compreender e transformá-las. Ramal (2002, p. 12) salienta que: 

 

As tecnologias intelectuais da pós-modernidade – com seus suportes hipertextuais, 

interconectados, reticulares, interativos e múltiplos – questionam a escola e a sua 

compartimentalização disciplinar, suas grades curriculares tão pouco propícias ao 

diálogo entre saberes. O mundo digital, no qual cada navegante é um autor de seus 

percursos, questiona a escola e sua incapacidade de personalização – na medida em 

que todos devem estudar tudo ao mesmo tempo e no mesmo ritmo -; suas classes 

organizadas em função da faixa etária dos alunos; seu esquema sequencial de níveis, 

como se o conhecimento fosse um estoque que pudesse ser acumulado; seu 

monologismo, no qual sobressaem as vozes mais autorizadas. 

 

Ramal (2002) ressalta a necessidade do fortalecimento da polissemia em nossas 

escolas, em virtude das transformações sociais e avanços tecnológicos. Esta polissemia, 

segundo Okada (2007), é uma “filosofia educacional” que visa proporcionar maiores 

oportunidades de aprendizagem, quebrando as barreiras que limitam o acesso à educação. Ela 

é também a base da educação aberta, que é um movimento que demanda o desenvolvimento 

de uma lógica de ensino e aprendizagem diferenciados dos propiciados pelos modelos 

tradicionais, essencialmente centrados no professor e cujo principal recurso pedagógico 

disponibilizado aos estudantes é o livro didático. Os principais aspectos da educação aberta 

são “o amplo acesso a materiais e tecnologias, opções de escolha em relação aos conteúdos e 
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metodologias, e grande abertura a diversos públicos em diferentes locais, culturas e 

contextos” (OKADA, 2007, p.2). 

Conforme afirma Santos, A. (2012),  há todo um percurso histórico que precede e 

embasa a compreensão de educação aberta da atualidade: 

 

Educação aberta [...] é um termo genérico, cujo uso foi popularizado na década de 

1970, tanto para tratar de práticas específicas na educação infantil, como para 

descrever as práticas educacionais das universidades abertas. Na 

contemporaneidade, além das tradicionais universidades abertas, que continuam 

tendo um papel fundamental na formação profissional de cidadãos em várias partes 

do mundo, a educação aberta abrange também as práticas de oferta e utilização de 

recursos educacionais abertos, entre outras dimensões de uso e disponibilização de 

tecnologias de código aberto e pesquisas sobre acesso livre (p. 86-87). 

 

Contemporaneamente observa-se que a educação aberta é disseminada em associação 

com os modelos de aprendizagem impulsionados graças à expansão da internet. O incremento 

contínuo das interações que a rede promove em seus diversos espaços abertos de socialização 

do conhecimento, como o das revistas científicas eletrônicas, das bibliotecas digitais ou 

repositórios institucionais, e mesmo das listas de discussão, é ambiente propício à 

reconfiguração da perspectiva de abertura em educação. 

Tendo por base as contribuições de Bonilla (2002; 2005) e Pretto (1996; 2008; 

2012), concluímos que os princípios libertários e, de certo modo, transgressores, 

característicos da internet, evidenciam um caminho viável para instituir-se outra lógica para a 

educação. Nas palavras de Pretto e Assis (2008, p.82), “as possibilidades de organização em 

rede, com apropriação criativa dos meios tecnológicos de produção de informação, 

acompanhado de um forte repensar dos valores, práticas e modos de ser, pensar e agir da 

sociedade implica a efetiva possibilidade de transformação social”. Essa outra lógica para a 

educação poderá auxiliar os educadores a romper com o modelo tradicional, no qual, a 

produção e validação do conhecimento produzido estão baseadas nas credenciais de um 

especialista ou de um escritor renomado. 

Para o pleno exercício das novas educações, é importante resgatar no campo 

educacional a sua perspectiva de espaço de criação, colaboração e partilha, um dos motivos 

que nos dá subsídios para considerar como integrantes de uma mesma esfera filosófica e 

conceitual os movimentos de Software Livre, Educação Aberta e Recursos Educacionais 

Abertos (REA). 

 Criar espaço para o uso integrado das tecnologias da informação e comunicação às 

práticas pedagógicas e possibilitar o diálogo entre as diversas linguagens, poderá promover 

nas escolas a democratização, superando o monologismo, favorecendo para que os alunos se 
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tornem sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. A familiarização dos professores 

e alunos com as linguagens específicas de cada mídia propiciará ainda maior compreensão da 

realidade, o desenvolvimento de um olhar crítico e a possibilidade de se fazer uma 

intervenção sobre ela. Santos, E., Ponte e Rossini (2015) lembram: 

 

Com o advento da Web 2.0, os softwares sociais possibilitaram a criação de práticas 

e expressões plurais, intervindo gradativamente na cultura predominante e fazendo 

surgir uma revolução nos cotidianos. Nesse contexto, a aprendizagem torna-se cada 

vez mais aberta e espontânea, em razão da facilidade de acesso livre e contínuo à 

informação. Assim, novas possibilidades de criação, interação, compartilhamento, 

recombinação, atualização e comunicação têm contribuído para a participação, cada 

vez maior, do social na rede, principalmente no aspecto autoral da produção de 

artefatos culturais (SANTOS, E.; PONTE; ROSSINI, p. 519). 

 

A integração das TIC à prática pedagógica também poderá favorecer o intercâmbio, a 

reflexão e a criatividade. Entretanto, para que todas estas possibilidades se concretizem no 

cotidiano de nossas escolas, o professor precisa conhecer as potencialidades e limitações 

destas tecnologias, evitando o uso ingênuo delas. É necessário que o professor conheça as 

novas formas de aprender e ensinar, de produzir, comunicar e representar conhecimentos. É 

fundamental que os educadores compreendam a complexidade do mundo atual, que mescla o 

global com o particular, o contexto local com o universal e o pessoal com o social, para que 

possam adequar seus objetivos didáticos, enriquecendo com novos significados as situações 

de aprendizagem que apresenta aos estudantes. Contudo, de acordo com Morin (2006, p. 13): 

 

Há uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, 

realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. 

 

As nossas escolas, salvo algumas exceções, ainda estão pautadas no modelo 

tradicional de ensino, compartimentado em disciplinas e no qual, apenas a voz do professor é 

autorizada. Tal modelo precisa ser superado, criando-se espaços para a construção coletiva de 

um novo modelo que autorize as vozes dos estudantes e oportunize que eles se percebam 

como autores na cibercultura. 

Pedro Demo (2008), ao falar sobre autoria, afirma que esta sempre foi “objeto de 

exclusividade, distinguindo (excluindo) aqueles que fazem coisas próprias de outros que não 

fazem”. Demo, em sua análise sobre o tema, nos fala que o mercado liberal potencializou essa 

ideia através das exigências de copyright, patente, direitos autorais e propriedade intelectual. 

Todavia, observa que o tema da apropriação autoral vem sendo questionado, principalmente 

por pessoas que acreditam que o conhecimento e a informação não são “coisas apropriáveis”. 
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Logo, se ansiamos por uma educação que forme sujeitos capazes de pensar e de intervir sobre 

a realidade, se desejamos educar para a autonomia (FREIRE, 1997; DEMO, 2004) então, será 

preciso que relativizemos a nossa ideia de autoria, pois segundo Demo (2008), a autoria é, 

natural e tipicamente, um fenômeno participativo. 

 

Nenhuma ideia pode ser, em si, original, porque não somos originais. Como parte da 

cultura, nossa mente é produto também dela. Procuro aqui introdutoriamente 

organizar uma abordagem sobre autoria que conjugue, de um lado, sua importância 

capital para a formação própria e social, e, de outro, aponte para o seu caráter 

culturalmente coletivo (DEMO, 2008, p. 67). 

 

Com relação ao processo de criação, Winner (2010) afirma que sempre que 

construímos algo, tomamos por base o que foi construído anteriormente por alguém e, a partir 

daí, avançamos para um ponto à frente. É tomando emprestado, extensivamente, no nosso 

pensamento e na nossa produção social o que foi produzido por outros que estimulamos nossa 

criatividade, pois “a verdadeira criatividade requer um conjunto rico de origens e recursos, 

que ao final transcende” (WINNER, 2010, p. 47). Para Winner nenhuma ideia é inédita, 

porque não criamos do nada. Sempre teremos como ponto de partida algo que já existe, ou 

seja, tomamos o que já foi construído por outros, desconstruímos e reconstruímos ativamente. 

Assim se dá a aprendizagem e a autoria, de forma dinâmica e não linear (DEMO, 2002). É 

para isso que o professor faz intervenções e mediações: para que o aluno se torne um cidadão 

critico, capaz de refletir sobre sua realidade e possa intervir sobre ela, tomando decisões e 

encontrando soluções criativas para os problemas que se lhes apresentam. Demo completa sua 

ideia dizendo: 

 

Autoria é fundamento docente e discente, por ser um referencial crucial da 

aprendizagem no professor e no aluno. Professor que não é autor, não tem aula para 

dar. Só pode reproduzir. Aluno que não é autor continua copiando, ainda não está 

aprendendo (DEMO 2008, p. 70). 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação, que trouxeram tantas e significativas 

mudanças e desafios para as sociedades, trouxeram também uma revolução global no ensino e 

na aprendizagem, isso porque, estão surgindo novas formas de aprender e ensinar. As 

tecnologias nos empurram para além da fase inicial de usa-las apenas para fazer mais 

rapidamente e com maior precisão as mesmas coisas que fazíamos antes, abrindo a 

possibilidade de realizar conquistas sociais que não podíamos sequer imaginar a alguns anos 

atrás. 
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A inserção das TIC no cotidiano escolar é essencial, visto que, proporcionará aos 

estudantes em geral e, especificamente ao estudante da EJA, uma educação próxima da 

realidade da sociedade tecnológica, na qual vivemos, favorecendo a inclusão digital desses 

sujeitos. Também promoverá o que, segundo Freire (1992), é a principal tarefa da educação: a 

emancipação. Como salientam Bonilla e Oliveira: 

 

As perspectivas emancipatórias, como propostas por Gilson Shwartz (2006) e por 

Maria Helena Bonilla e Nelson Pretto (2007) buscam mudar o foco das políticas e 

ações, enfatizando a produção de conteúdo digital articulada com as culturas 

tradicional e digital, superando a dependência das comunidades e estimulando-as à 

tomada de decisões. Tal abordagem enfatiza a importância da articulação das ações 

de inclusão digital com as questões educacionais e culturais, e com a promoção da 

participação política do cidadão, através das TIC (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 

37). 

 

Também a popularização da internet a tem transformado, cada vez mais, em um 

espaço público fundamental para a democratização do conhecimento e para o 

desenvolvimento de práticas colaborativas, que estão multiplicando as produções individuais 

e coletivas, reafirmando a ideia da educação como um processo social. 

 

5.1 CONTEXTO DOS REA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Um novo paradigma de trabalho está em desenvolvimento. Um paradigma que 

encoraja o compartilhamento do trabalho de pessoas, ou grupos, com outras pessoas e grupos. 

Passamos hoje ao fenômeno do openness, que teve início com a interconexão de sistemas 

abertos, um conjunto de protocolos que garantiam que pessoas, com máquinas e sistemas 

diferentes, pudessem se comunicar. Em seguida assistimos ao movimento Free and Open 

Source Software, no qual diversos programadores, espalhados pelo mundo, cooperavam 

produzindo aplicações que podem ser copiadas, modificadas e distribuídas. Mais 

recentemente, estamos vendo a criação de patentes abertas e de revistas científicas online e 

abertas, ampliando a ideia dos recursos educacionais abertos. Os recursos educacionais 

abertos são uma alternativa para aumentar o acesso mais democrático ao conhecimento, além 

de racionalizar despesas com livros-textos e outros materiais para a aprendizagem.  

Conforme expressa a Declaração da Cidade do Cabo (2007), o movimento da 

educação aberta, reúne pessoas em todo o mundo que estão construindo recursos educacionais 

abertos e compartilhando suas produções de forma aberta e livre, permitindo assim que todos 

possam acessar e contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento produzido pela 

humanidade. Esse movimento inovador está fazendo surgir uma nova forma de ensinar e de 
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aprender, na qual professores e estudantes criam, adaptam e desenvolvem conjuntamente 

conhecimentos, ao mesmo tempo em que desenvolvem novas habilidades. 

O Movimento dos Recursos Educacionais Abertos, como destaca Amiel (2011), 

reúne pessoas, grupos e instituições do mundo todo, em prol do livre acesso e 

compartilhamento de conhecimento e da garantia do direito a uma educação de qualidade. 

Amiel fala que: 

 

REA é, mais que tudo, um movimento para que pessoas tenham consciência crítica 

sobre o seu papel em uma sociedade cada vez mais mediada por recursos digitais. 

Para que tenham clareza de como, quando e porque compartilhar conhecimento e 

recursos. De fomentar o compartilhamento de boas ideias, pensar em novas 

maneiras de fazer uso de recursos educacionais, novas práticas didáticas e de 

encorajar a troca de experiências entre alunos e professores, reduzindo barreiras 

legais ou empecilhos técnicos (AMIEL, 2011, p. 01). 

 

O movimento REA, afeta diretamente todas as pessoas jovens e adultas com o desejo 

de aprender formal ou informalmente, como também afetará, cada vez mais, o sistema 

educacional formal que terá de repensar seus modelos ultrapassados de ensino e 

aprendizagem, substituindo-os por um sistema adaptável, flexível e diretamente ligado aos 

interesses individuais de quem quer aprender. Assim, o desenvolvimento da cultura dos 

Recursos Educacionais Abertos, na Educação de Jovens e Adultos, pode representar uma 

nova possibilidade, favorecendo que os professores criem Recursos Abertos, individualmente 

ou em parceria outros professores ou com seus alunos, estimulando a participação ativa de 

todos, favorecendo o diálogo e as novas possibilidades de construção do conhecimento 

escolar, contribuindo para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e 

democratizando o acesso ao conhecimento.  

Okada (2016) destaca que a expansão da web 2.0 e a abertura de tecnologias, 

informações e processos promoveram o uso de recursos educativos, o compartilhamento em 

larga escala de informações e a maior participação e autonomia na produção de conteúdos, 

pesquisas e práticas educacionais online. Concordamos com a afirmação da autora de que esta 

abertura também permitiu que docentes usuários da Web passassem a utilizar conteúdos de 

acesso livre e aplicativos gratuitos para criar, remixar e socializar materiais pedagógicos, 

produzidos de maneira individual ou coletiva, possibilitando também a ampliação de suas 

redes de colaboração por meio de trocas sobre assuntos de interesse, pesquisas e práticas 

educativas. Todavia, a despeito da expansão da web 2.0, como adverte Okada (2016), não 

basta ter o domínio tecnológico dos recursos disponíveis para que professores e alunos 

ampliem suas práticas pedagógicas e desenvolvam estratégias didáticas mais eficientes. 



79 
 

Também não é o uso de interfaces da web 2.0 que garantirá o alcance dos tão desejados 

avanços e inovações nas práticas educacionais. Para tanto, segundo a autora, faz-se necessária 

a integração de referenciais teóricos, metodológicos e práticos que permitam a visão da web 

2.0 como um espaço que vai além de um ambiente para a autoaprendizagem e entretenimento 

social. 

Para Okada (2016) é imprescindível se considerar a web 2.0 como um espaço aberto 

de inteligência coletiva, que permite aos usuários atuarem como coautores criativos, 

coaprendizes crítico-participativos e coprodutores colaboradores em suas redes sociais de 

ensino-aprendizagem. Não obstante, a autora adverte: 

 

[...] muitas interfaces da web 2.0 são subutilizadas quando os referenciais adotados 

são baseados ainda na concepção adquirida da web 1.0, caracterizada pelas 

interfaces de acesso e navegação, tecnologias de informação e comunicação e 

aprendizagem eletrônica (e-learning) restrita ao “uso” e ao “consumo” de recursos 

digitais. A web 2.0, que surge para romper esse velho paradigma de “transmissão” e 

“passividade”, é caracterizada por redes de conhecimento e de mídias sociais com 

interfaces abertas para colaboração, coconstrução, coautoria, coparceria e 

conhecimento coletivo (OKADA, 2016, p. 67). 

 

Diferente da web 1.0, a segunda geração da web nos permite mais do que 

simplesmente “navegar”. Por ser uma plataforma participativa, a web 2.0 permite que 

professores e alunos atuem criativamente, colaborativamente, vivenciem o multidiálogo 

interativo de muitos com muitos, acessem, produzam e divulguem conhecimentos. Para a 

EJA, a web 2.0 poderá ser também, um espaço de concretização de pedagogias de 

afirmação/reação/libertação, na luta pelo direito de acesso e permanência, não apenas na 

escola, como também, no ciberespaço. Mais do que “navegar” ao sabor das marés da web, 

nossos estudantes da EJA poderão assumir o leme, dando uma nova direção aos seus 

percursos, posicionando-se como sujeitos do direito ao conhecimento socialmente produzido, 

do direito a conhecer os processos de produção deste conhecimento, reconhecendo-se e 

atuando como produtores de conhecimento, dando assim real significação ao termo 

“aprendizagem significativa” e apropriando-se do ciberespaço como mais um espaço de 

resistência. 

 

5.2 CIBERESPAÇO: LUGAR DE RESISTÊNCIA PARA JOVENS E ADULTOS: DA 

DENÚNCIA AO ANÚNCIO 

 

A partir da análise dessa conjuntura de expansão da web 2.0, Bonilla e Pretto (2015) 

afirmam que o aumento da comunicação entre as pessoas e entre as diversas áreas do 
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conhecimento, possibilitada pelo desenvolvimento das tecnologias digitais, trouxeram 

também a potencial transformação de professores e alunos em produtores de conhecimentos e 

fazedores do seu próprio tempo. Todavia, os autores advertem que, apesar do 

desenvolvimento tecnológico ter possibilitado a interação entre o local e o não local de 

maneira intensa e quase instantânea, observa-se que este desenvolvimento tem, de um lado, as 

grandes corporações, nacionais e multinacionais, voltadas à concentração de riquezas e, de 

outro lado, o movimento coletivo e colaborativo que luta pelo acesso aberto.  

Rossini (2009) destaca que para as grandes corporações os avanços tecnológicos 

representam o poder de controle e não a possibilidade de transformação das pessoas em 

cidadãos digitais, através do acesso ao conhecimento. Contudo, movimento que luta pelo 

acesso aberto considera o conhecimento como uma produção social e coletiva e, por isso 

mesmo, deve estar acessível a todos. 

Ainda segundo Rossini (2010), com a expansão da informação em rede, as 

possibilidades de construção e apropriação de conhecimento para os cidadãos são 

potencializadas, assim como a possibilidade de adequação do conhecimento para a sua 

realidade. Citando Benkler, Rossini (2010) ressalta ainda que a expansão do ambiente de 

informação em rede promoveu uma mudança social profunda e estrutural, que poderá 

fortalecer as formas de expressão cultural que foram deixadas do lado de fora da revolução 

industrial, visto que, “são conferidas novas oportunidades de participação locais, regionais e 

globais”, pois a rede permite a participação ativa dos cidadãos e redefine o locus de criação.  

Acreditamos que esse potencial da web 2.0 poderá ser um grande aliado de 

educadores e estudantes da EJA, contribuindo para o surgimento de saberes e fazeres 

inovadores que permitam a esses sujeitos se reconheçam como sujeitos de direito do 

conhecimento, pois como afirma Arroyo (2017), uma visão progressista da educação de 

jovens e adultos baseia-se no reconhecimento de tais estudantes como sujeitos do direito ao 

conhecimento socialmente produzido, e como tal, precisam estar incluídos digitalmente. 

Sobre a inclusão digital dos homens e mulheres que compõem a EJA, Silveira (2005) adverte: 

 

A inclusão digital não pode ser apartada da inclusão autônoma dos grupos 

sociais pauperizados, ou seja, da defesa de processos que assegurem a 

construção de suas identidades no ciberespaço, da ampliação do 

multiculturalismo e da diversidade a partir da criação de conteúdos próprios 

na Internet, e, pelo ato de cada vez mais assumir as novas tecnologias da 

informação e comunicação para ampliar sua cidadania (SILVEIRA, 2005, p. 

431). 
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Dessa forma, é de fundamental importância que as escolas criem espaços para que 

educadores e estudantes da EJA reflitam, discutam e compreendam as formas de produção e 

difusão do conhecimento. De acordo com Arroyo não basta “convidar todos a entrarem na 

escola, a se aproximarem da mesa e a terem acesso aos pratos do conhecimento” (ARROYO, 

2017, p. 133). Para Arroyo é também importante que docentes e discentes tenham o direito de 

saber onde, como e quem produz o conhecimento, pois o direito ao conhecimento ficará 

limitado se for negado aos sujeitos saber como estes conhecimentos são produzidos, 

selecionados e apropriados. O autor destaca: 

 

A ideia de um conhecimento neutro, absoluto, abstrato não tem sentido político nem 

pedagógico. Não é formador passar essa ideia de conhecimentos para os sujeitos do 

seu direito. Essa visão é autoritária, excludente da diversidade de outros 

conhecimentos e de outros produtores. Restringe, nega a liberdade de abrir-se a 

outros conhecimentos e, sobretudo, nega o autoconhecimento de que eles e seus 

coletivos também são produtores de conhecimento (ARROYO, 2017, p.133). 

 

Assim, é essencial para EJA, que sejam oportunizadas, aos docentes e discentes, 

situações onde esses possam também se reconhecer como sujeitos de produção de 

conhecimentos, onde se possa dar centralidade às formas de produção e à diversidade de 

produtores de conhecimento. É fundamental permitir que docentes e discentes tragam para a 

escola seus saberes, vivências, seus questionamentos, dialoguem com essa diversidade e, a 

partir dela construam novos significados, tornando-se atores de suas aprendizagem e autores 

de conhecimentos. É preciso promover, nas escolas, a valorização das vivências, culturas, 

saberes e modos de pensar dos estudantes e educadores, trazendo essa diversidade para dentro 

da sala de aula, legitimando-a, permitindo que jovens e adultos construam ativamente sua 

interpretação de mundo, pois de acordo com Freire “quanto mais refletir sobre a realidade, 

sobre sua situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a 

intervir na realidade para mudá-la” (FREIRE, 1979, p. 34). 

A escola precisa privilegiar os saberes surgidos das lutas, das resistências, visto que, 

historicamente, seu papel foi de legitimar, em seus currículos, apenas os saberes e 

conhecimentos validados pelo progresso científico e aceitos com expressão da norma culta. É 

preciso dar voz aos docentes e discentes da EJA, reconhecê-los como autores, produtores de 

conhecimentos, valores e culturas. Contudo, Arroyo (2013) adverte que nos materiais 

didáticos e nos currículos da educação básica, docentes e discentes estão ausentes como 

sujeitos, da mesma forma como estão ausentes dos currículos das licenciaturas e da 

pedagogia. Essa ausência é uma forma de desumanizar os sujeitos, visto que, com ela se 
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pretende apagar dos currículos suas trajetórias humanas, suas crenças, seus valores, suas 

experiências. Sobre isso Arroyo fala: 

 

É urgente reconhecer as autorias positivas de milhões de crianças e adolescentes, 

jovens e adultos populares que roubam seus tempos de trabalho e de sobrevivência 

para irem à escola. Reconhecer as autorias positivas, sofridas de milhões de 

professores (as) que tentam tratar com dignidade esses educandos que a sociedade 

trata com tanta indignidade (ARROYO, 2013, p. 60). 

 

A trajetória dos homens e mulheres da EJA é, sem dúvidas, marcada por lutas pelos 

seus direitos cidadãos. Lutas pelo direito à moradia, à escola, à saúde, ao transporte, à justiça, 

enfim, pelo direito a uma vida mais justa e digna. Lutam para serem reconhecidos como 

cidadãos e resistem aos processos segregadores, aos mecanismos excludentes existentes em 

nossa sociedade, que os transformam em subcidadãos, que não os reconhecem como autores e 

que os exclui social e digitalmente. Esta realidade de exclusão e marginalização dos sujeitos 

das classes populares não é uma realidade posta, imutável. Esta realidade pode ser 

transformada pelos sujeitos que dela tomam consciência, pois como afirma Paulo Freire: 

 

Para mim o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a dialetização 

dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de 

anunciar a estrutura humanizante. Por esta razão a utopia é também um 

compromisso histórico (FREIRE, 1979, p. 16). 

 

Desta forma, acreditamos que a filosofia da Educação Aberta, do acesso aberto e dos 

recursos educacionais abertos poderá contribuir para que educadores e estudantes da EJA, 

sujeitos de sua história, conscientizem-se mutuamente, denunciando as estruturas de poder 

que tentam apagar suas produções de conhecimento e de cultura e anunciem suas produções 

em rede. 
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6. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ITINERÂNCIA 

 

A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado.  

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito.  

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas,  

que puxa válvulas, que olha o relógio,  

que compra pão às 6 horas da tarde,  

que vai lá fora, que aponta lápis,  

que vê a uva etc. etc.  

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros.  

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

 

Manoel de Barros 

 

Como concluir algo que apenas começou? Aqui é necessário considerar a 

incompletude como uma riqueza. Como a possibilidade de novas itinerâncias e errâncias. Não 

foi fácil chegar até aqui. Por diversas vezes me senti como estudante da EJA, tendo que lutar 

pelo direito de ser reconhecida como sujeito de conhecimento. A experiência da escrita de 

uma dissertação também não foi fácil. Sistematizar o visto/ouvido/saboreado/sentido com os 

praticantes no cotidiano escolar foi um exercício ímpar de estar em contato comigo, sendo 

outros. Perceber-me só, sem estar só, por estar acompanhada das vozes e das produções dos 

praticantes da pesquisa.  Poder trazer de dentro da memória, para fora, colocando em palavras 

olhares de encantamento, sorrisos de descobertas, cenhos franzidos pelo medo de não dar 

certo, semblante de surpresa ao perceber que deu certo. 

Realizar uma pesquisa-formação, considerando a complexidade do espaço escolar e 

estando sensível às vozes dos praticantes, nos possibilitou perceber o quanto a cibercultura 

tem modificado as nossas formas de viver, conviver, produzir e socializar conhecimentos. 

Também nos permitiu perceber a importância de incluir digitalmente os estudantes da EJA e 

de possibilitar que esses sujeitos se autorizem a serem autores, superando os determinismos 

sociais, culturais e econômicos, reconhecendo-se como sujeitos produtores de conhecimentos. 

Sim, “penso em renovar o homem usando borboletas”. Assim como o poeta penso 

em renovar a mim e aos que estão a minha volta usando a leveza, a boniteza, a alegria do 

imaginar o diferente. O contentamento de tentar e perceber ser possível tomar nas mãos a 

autoria da própria itinerância, contudo, sem perder de vista que ela se faz com o Outro, com 

os Outros. Assim como perceberam as professoras e os estudantes da Escola Susana Wesley 

ao longo de nossas oficinas. Praticantes que se formaram uns com os outros, autorizando-se a 

se tornarem autores de áudios, vídeos, textos, REA e da “caneca da autoria”. 
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Figura 18 – Caneca da autoria, produzida pelos praticantes da Escola Susana Wesley. 

 

Fonte: Produzida pela pesquisadora, 2018. 

 

Em nosso mergulho no cotidiano escolar, no convívio e troca com as praticantes 

durante esta pesquisa percebemos a potencialidade das tecnologias, da Educação Aberta e dos 

REA na educação e o seu potencial para favorecer o surgimento de uma cultura de 

colaboração, cocriação e de coaprendizagem na EJA, possibilitando a democratização do 

acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que levem em 

consideração as necessidades atuais e futuras dos alunos, valorizando seus saberes e fazeres, 

tornando-os, verdadeiramente, sujeitos ativos de suas aprendizagens, formando 

ciberautorcidadãos. 

Todavia, também foi possível perceber as dificuldades e obstáculos enfrentados pelos 

professores da rede municipal de ensino, como a falta de tempo/espaços para que a formação 

continuada se efetive no cotidiano escolar. Apesar da garantia nos documentos oficiais, de 

tempos destinados à formação continuada no espaço escolar, na prática, as atividades 

complementares, momento em que os professores deveriam poder refletir coletivamente sobre 

a própria prática, tornaram-se momentos individualizados de atendimento do professor pelo 

coordenador pedagógico, dificultando que esse profissional, junto com seus pares, reflita 

sobre os desafios e possíveis soluções mais adequadas para as necessidades específicas de sua 

comunidade educativa. 

Este obstáculo inicial foi superado através da escuta e negociação com as praticantes 

que sugeriam a realização de encontros diários de uma hora, em quatro dias por semana, ao 

invés de um único encontro semanal de quatro horas. Dessa forma, as professoras que atuam 
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também no turno vespertino, ficariam na escola após o turno para a participação nos grupos 

dialogais e as que apenas atuam no noturno chagariam uma hora mais cedo. 

Já as oficinas pedagógicas, que envolviam a participação dos estudantes, foram 

realizadas uma vez por semana em cada turma. Permitindo que todos os praticantes 

experimentassem uma imersão em práticas de produção colaborativa. 

Assim, para que essas potencialidades se efetivem no cotidiano de nossas escolas, 

ainda temos muito que fazer. Há muito que navegar, num mar de incertezas e dificuldades. 

Entretanto, esse mar também nos oferece muitas possibilidades, desde que estejamos atentos e 

abertos às potencialidades do ensinarmos e aprendermos colaborativamente em rede, 

dialogando e criando com o Outro, buscando diariamente modos de nos autorizarmos a 

sermos autores nos espaçostempos, dentrofora da escola. Aprendendo a tecer coletivamente o 

social, o político, o econômico, o cultural, o tecnológico e os processos educativos. 

A realização desta pesquisa-formação nos permitiu responder à pergunta central 

desta investigação: como a formação continuada de docentes da educação de jovens e adultos, 

em Recursos Educacionais Abertos, pode possibilitar a produção/difusão do conhecimento em 

rede num processo de coaprendizagem e coautoria, para docentes e discentes da EJA? 

Acreditamos que a resposta está na escuta sensível dos praticantes do/no cotidiano 

escolar. Escutar os que eles têm a falar sobre suas necessidades formativas, considerando seus 

saberes, para assim, criarmos novas possibilidades de usos para as tecnologias que nos cercam 

e que estão disponíveis nas escolas; novas abordagens de ensino; novas formas de nos 

relacionarmos com os estudantes, nas quais suas vozes e saberes sejam valorizados e sua 

autoria autorizada. A resposta está no olhar sensível que nos permitirá construirmos propostas 

formativas que promovam a imersão dos sujeitos nas práticas e fenômenos da cibercultura, 

que potencializem o compartilhar de sentidos, nas mais diferentes linguagens e mídias, que 

favoreçam a aprendizagem colaborativa e a cocriação. 

Dessa forma, esperamos que essa pesquisa possa contribuir para a criação de 

propostas que considerem a escola como o locus privilegiado de formação continuada de 

professores, favorecendo a reflexão sobre a ação desses profissionais, reconhecendo a 

complexidade desse espaço, atentando para a polissemia de sentidos que são produzidas em 

seu cotidiano. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Recursos Educacionais Abertos (REA) vêm conquistando espaço no ambiente 

escolar, por garantirem maior acesso a materiais didáticos e às infinitas possibilidades que as 

novas tecnologias podem viabilizar. O principal objetivo do movimento envolvendo REA, ora 

observado, é conscientizar os envolvidos no processo educacional sobre a importância de se 
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compartilhar conhecimentos, recursos, ideias, além de incentivar a troca de experiências e o 

trabalho colaborativo.  

Trabalhar com REA envolve buscar maneiras de preparar pedagogicamente os 

professores para atuar nesse novo cenário, dando-lhes o suporte para enfrentar novos desafios. 

Cientes disso, esperamos que a formação continuada em serviço, através de oficinas, possa 

sensibilizá-los quanto à utilização de novas linguagens, metodologias e recursos, que 

possibilitem a participação ativa do aluno e que, por isso, incluam em seu plano de trabalho, 

propostas flexíveis com a utilização dos REA e conduzam os alunos a explorar o conteúdo em 

novos contextos, relacionando-os com seus saberes prévios, estimulando-os à reflexão a fim 

de que possam ampliar seus conhecimentos e desenvolver o pensamento complexo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Para Fusari (1997, p.159), durante muito tempo a formação continuada centrou suas 

atividades fora do local de trabalho dos professores. Contudo, para o autor, a escola deve ser o 

espaço para que essa formação aconteça, pois dentro da escola “[...] a formação contínua, 

exatamente ao contrario da inicial, é infinita enquanto possibilidade de crescimento pessoal-

profissional do educador”. 

Nóvoa também afirma que: 

 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos 

professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um objetivo 

que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno 

de problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos (1991, 

p. 30). 

 

 Entendemos com isso que é na escola que os saberes, conhecimentos 

científicos e pedagógicos devem ser mobilizados, favorecendo a troca de experiências e 

propiciando a reflexão coletiva dos professores sobre a própria prática, o que deverá favorecer 

a produção coletiva de saberes que auxiliarão a escola na superação dos atuais desafios da 

sociedade globalizada. 

Para Arroyo (2006), a formação continuada do professor da EJA precisa estar voltada 

para a pesquisa, reflexão e produção teórica do próprio professor. Segundo o autor, assim será 

possível construir uma teoria pedagógica que se fortaleça a partir dos próprios processos de 

formação de jovens e adultos. Nesta mesma linha de raciocínio, Freitas e Moura (2010, p. 

103) enfatizam a importância de se pensar a formação de professores de EJA tomando como 
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referências as “[...] especificidades que os sujeitos dessa modalidade requerem e os 

fundamentos teórico-metodológicos que o ensino na referida modalidade requer e exige”. 

Com isso, serão realizadas oficinas, pois acreditamos que essas são relevantes para 

os professores, visto que, terão a oportunidade de utilizar as ferramentas da WEB 2.0 em sala 

de aula e renovar suas práticas pedagógicas, construindo REA voltados para a EJA. Inserindo 

a tecnologia em suas aulas, o professor, além de contar com recursos educacionais 

inovadores, pode possibilitar mudanças em sua proposta metodológica. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 

a) Geral 

 Propiciar formação continuada aos professores participantes, concedendo-lhes a 

oportunidade de usar, criar e compartilhar, Recursos Educacionais Abertos 

promovendo a produção colaborativa e a difusão de tais recursos. 

 

b) Específicos: 

 Pesquisar e produzir recursos educacionais abertos, para disponibilizá-los, de forma 

livre e aberta, analisando suas possibilidades na educação básica; 

 Aplicar o REA em sala de aula, analisando as possibilidades do uso, apontando pontos 

positivos e negativos, verificando seu potencial didático e comunicativo; 

 Perceber o impacto da utilização dos REA em relação às práticas educacionais 

vivenciadas no contexto escolar, refletindo sobre seu processo de produção e as 

dificuldades relativas ao cumprimento de seus objetivos. 

 

 

 

 

 

PÚBLICO A SER ALCANÇADO 

 

Professores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Salvador 

que atuam na Educação de Jovens e Adultos e os alunos por eles atendidos. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 



99 
 

 O projeto de intervenção será realizado na Escola Municipal Metodista Susana 

Wesley, inaugurada em fevereiro de 2006, pela Prefeitura de Salvador, no governo de João 

Henrique Carneiro.  

Situada na Rua Luísa Marrin, 102, a escola atende a 130 alunos da EJA I e 70 alunos 

da EJA II, possui 12 tablets para realizar trabalhos com alunos, além de lousa digital e 

projetor multimídia. 

 

 CRONOGRAMA DE ENCONTROS – GRUPOS DIALOGAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS 

 

Momentos presenciais 

 

1º Encontro 

 

 Recursos Educacionais Abertos; 

 Pesquisa sobre REA em repositórios e análise de publicações voltadas para sua área de 

atuação. 

 REA e o direito autoral; 

 Licenças Creative Commons; 

 

 

2º Encontro  

 

 Software livre e qual sua importância para REA; 

 Repositórios REA; 

 Repositório Aprender e os recursos para EJA (http://aprender.educacao.salvador.ba.gov.br/). 

 

Encontros Presenciais Data 

 

1º Encontro – Apresentação do Projeto de 

formação 

 

 

1º encontro – Grupo dialogal 1 

 

19/09 

 

2º encontro – Grupo dialogal 2 

 

26/09 

 

3º encontro – Grupo dialogal 3 

 

10/10 

 

4º encontro – Grupo dialogal 4 

 

17/10 

http://aprender.educacao.salvador.ba.gov.br/
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3º Encontro 

 

 Processo de criação (Imagens, fotos). 

 Processo de criação (Vídeos). 

 Processo de criação (Textos). 

 Processo de criação (sequências didáticas). 

 Pesquisando na Web. 

 

 

4º Encontro 

 

 Avaliação 

 

 

Momentos a Distância 

 

 Leituras 

 Fóruns de discussão 

 Postagem e análise dos REA produzidos pelo grupo 

 

METODOLOGIA A SER UTILIZADA - COMO EXECUTARÃO AS AÇÕES 

 

Os momentos presenciais serão realizados em encontros de quatro (04) hora, nos 

horários de planejamento pedagógico dos professores, nos quais serão discutidos os conteúdos 

da formação e desenvolvidas oficinas para a criação colaborativa de Recursos educacionais 

Abertos, voltados para a Educação de Jovens e Adultos. 

Os momentos de trabalho a distância serão efetivados através de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, Moodle, no qual serão ampliadas as discussões. 

No desenvolvimento da proposta, procuraremos envolver de maneira colaborativa os 

participantes da pesquisa, a fim de encontrar novos caminhos e recursos tecnológicos que 

possam ser aplicados em sala de aula e, considerando o contexto no qual a pesquisa será 

realizada, busca-se uma maior compreensão da utilização dos REA na EJA. 

Figura1 – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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Fonte: http://ava-ba.horarionet.com/ 
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APENDÊCE B – Proposta de formação continuada, construída colaborativamente com as 

professoras praticantes. 
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Muito se tem falado sobre a Era Digital e sobre sua característica de rápidas e 

constantes mudanças. Da mesma forma, tornou-se comum a discussão sobre as possibilidades 

e desafios que surgem nesse estilo de sociedade e economia, repletas de conhecimentos e 

informações alavancadas pelas Tecnologias digitais. Com isso, emergiram também os debates 

sobre as novas habilidades do Século XXI, derivadas dos novos modos de conviver, produzir 

e aprender, necessárias aos indivíduos para viver nessa sociedade da informação. 

Tendo em vista o contexto acima mencionado e como principal preocupação a 

Educação de Jovens e Adultos, a presente proposta de formação continuada, visa colaborar 

para a efetiva integração das tecnologias à prática pedagógica destes profissionais, 

fomentando a produção colaborativa de Recursos Educacionais Abertos por professores e 

estudantes da rede municipal de ensino. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Para Fusari (1997, p.159), durante muito tempo a formação continuada centrou suas 

atividades fora do local de trabalho dos professores. Contudo, para o autor, a escola deve ser o 

espaço para que essa formação aconteça, pois dentro da escola “[...] a formação contínua, 

exatamente ao contrario da inicial, é infinita enquanto possibilidade de crescimento pessoal-

profissional do educador”. 

Nóvoa também afirma que: 

 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos 

professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um objetivo 

que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno 

de problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos (1991, 

p. 30). 

 

 Entendemos com isso que é na escola que os saberes, conhecimentos 

científicos e pedagógicos devem ser mobilizados, favorecendo a troca de experiências e 

propiciando a reflexão coletiva dos professores sobre a própria prática, o que deverá favorecer 

a produção coletiva de saberes que auxiliarão a escola na superação dos atuais desafios da 

sociedade globalizada. 

Para Arroyo (2006), a formação continuada do professor da EJA precisa estar voltada 

para a pesquisa, reflexão e produção teórica do próprio professor. Segundo o autor, assim será 

possível construir uma teoria pedagógica que se fortaleça a partir dos próprios processos de 

formação de jovens e adultos. Nesta mesma linha de raciocínio, Freitas e Moura (2010, p. 
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103) enfatizam a importância de se pensar a formação de professores de EJA tomando como 

referências as “[...] especificidades que os sujeitos dessa modalidade requerem e os 

fundamentos teórico-metodológicos que o ensino na referida modalidade requer e exige”. 

Com isso, serão realizadas oficinas, pois acreditamos que essas são relevantes para 

os professores, visto que, terão a oportunidade de utilizar as ferramentas da WEB 2.0 em sala 

de aula e renovar suas práticas pedagógicas, construindo REA voltados para a EJA. Inserindo 

a tecnologia em suas aulas, o professor, além de contar com recursos educacionais 

inovadores, pode possibilitar mudanças em sua proposta metodológica. 

 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Objetivo Geral: 

 Realizar formação continuada aos professores, oportunizando aos praticantes 

(professores e estudantes) da Escola Municipal Susana Wesley a imersão em práticas  

e fenômenos da cibercultura. 

 

Específicos: 

 Pesquisar recursos educacionais abertos, analisando suas possibilidades na educação 

básica; 

 Produzir REA em sala de aula, colaborativamente com os estudantes analisando as 

possibilidades do uso, apontando pontos positivos e negativos, verificando seu 

potencial didático e comunicativo; 

 Perceber o impacto da utilização dos REA em relação às práticas educacionais 

vivenciadas no contexto escolar, refletindo sobre seu processo de produção e as 

dificuldades relativas ao cumprimento de seus objetivos. 

 

PÚBLICO A SER ALCANÇADO 

 

Cinco (05) professoras e cento e onze (111) estudantes da educação de jovens e 

adultos, do primeiro segmento (correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental), da 

Escola Municipal Metodista Susana. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 
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A proposta de formação continuada será realizada na Escola Municipal Metodista 

Susana Wesley, inaugurada em fevereiro de 2006, pela Prefeitura de Salvador, no governo de 

João Henrique Carneiro.  

Situada na Rua Luísa Marrin, 102, a escola atende a 130 alunos da EJA I e 70 alunos 

da EJA II, possui 12 tablets para realizar trabalhos com alunos, além de lousa digital e 

projetor multimídia. 

 

CRONOGRAMA DE ENCONTROS – GRUPOS DIALOGAIS E OFICINAS 

Período Tema trabalhado Horas 

17 a 21/09/2018 Construção colaborativa dos grupos e oficinas de formação 04 h 

24 a 28/09/2018 O que são REA 04 h 

01 a 05/10/2018 Direito autoral e licenças Creative Commons 04 h 

08 a 11/10/2018 É possível produzir REA sem acesso aos softwares livres? 04 h 

16 a 19/10/2018 Criando REA com os recursos disponíveis na escola 04 h 

24 a 26/10/2018 Conhecendo Google Suíte Educacional 04 h 

29/10 a 01/11/2018 Criando e interagindo no Google sala de aula 04 h 

05 a 09/11/2018 Construindo recursos no Google Drive 04 h 

12 a 16/11/2018 Oficina – Imagens e vídeos 03 h 

19 a 23/11/2018 Oficina – Editando imagens e vídeos 03 h 

26 a 30/11/2018 Oficina – Áudios  03 h 

03 a 07/12/2018 Oficina – Editando vídeos 03 h 

10 a 14/12/2018 Oficina – Produção de textos coletivos 03 h 

19/12/2018 Oficina Final – Tecnologias Assistivas 03 h 

17/09 a 14/12/2018 Discussões online 10 h 

 TOTAL 60 h 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A formação dos professores acontecerá em encontros presenciais, sob a forma de 

grupos dialogais e a distância, através do Google Sala de Aula, onde serão registradas as 

reflexões sobre os temas abordados.  

Também, serão realizadas oficinas pedagógicas, possibilitando o trabalho 

colaborativo entre professores e estudantes na produção de REA. 
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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 

 
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:  

 

Nº de Identidade:  

Sexo:  F (   )   M (  ) 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: “Recursos 

Educacionais Abertos na Educação de Jovens e Adultos: possibilidades de construção da 

autoria e da autonomia”, de responsabilidade da pesquisadora Miriam Santana Teixeira, 

discente da Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo analisar as 

potencialidades dos Recursos Educacionais Abertos para a produção/difusão do 

conhecimento em rede em coaprendizagem e coautoria por docentes da EJA, além de 

apresentar proposta de projeto de intervenção.  

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios: possibilitar, no processo 

investigativo, que os sujeitos participantes analisem as potencialidades de utilização das 

Tecnologias digitais, disponíveis na escola, para a construção colaborativa de REA, 

identificando dificuldades e possibilidades e construam de um acervo digital, em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (Moodle), de recursos digitais abertos voltados para a EJA. 

Caso o (a) Senhor (a) aceite, serão realizado procedimentos de coletas de dados 

como entrevistas, questionários e círculos de diálogos que serão fotografada e gravada em 

vídeo e áudio, pela aluna Miriam Santana Teixeira, do curso de Mestrado em Educação de 

Jovens e Adultos. Devido à coleta de informações o (a) senhor (a) poderá se sentir 

constrangido ou desconfortável. Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou 

remuneração resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, 

portanto o (a) Sr. (a) não será identificado. Caso queira o (a) senhor (a) poderá, a qualquer 

momento, desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum 
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prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) 

senhor (a) apresentar serão esclarecidas pelo pesquisador e o (a) Sr. (a) caso queira poderá 

entrar em contato também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.  

Esclareço ainda que, de acordo com as leis brasileiras, o 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: Professora Doutora Maria da Conceição Alves 

Ferreira 

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 

Telefone: 71 3117-2200, E-mail: ban5207@terra.com.br 

     

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-

BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 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 pesquisador (a) sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “Recursos Educacionais 

Abertos na educação de jovens e adultos: possibilidades de construção da autoria e da 

autonomia” 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.  

 

Salvador, ___________ de _______________________ de  2018. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 
Pesquisa submetida ao Comitê de ética em pesquisa com seres Humanos da Universidade do estado da Bahia, aprovado sob o 

número de parecer: ___________          em _______________, consulta disponível no link:  

 http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasi 

 

 

ANEXOS 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador discente  

(Orientando) 

_______________________________ 

Assinatura do professor responsável  

(Orientador) 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasi
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A – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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