UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA FACULTAT DE CIÈNCIES
DE L’ EDUCACIÓ DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA

PROGRAMA DE DOCTORAT QUALITAT I PROCESSOS D’INNOVACIÓ
EDUCATIVA

PROFESSORES DE ADULTOS:
Formação, narrativa autobiográfica e identidade profissional

TESI DE DOCTORAT TÂNIA
REGINA DANTAS

DIRECTOR: Prof. Dr. JOAN RUÉ DOMINGO

BARCELONA 2009

AUTORA: TÂNIA REGINA DANTAS

PROFESSORES DE ADULTOS
formação, narrativa autobiográfica e identidade profissional

TESE DE DOUTORADO

UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DE BARCELONA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO

ORIENTADOR: Prof. Dr. JOAN RUÉ DOMINGO

BARCELONA 2009

UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DE BARCELONA FACULDADE DE
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
APLICADA

PROFESSORES DE ADULTOS
formação, narrativa autobiográfica e identidade profissional

Dissertação da Tese de Doutorado realizada na Universidade Autônoma
de Barcelona – UAB/ Espanha, sob a orientação do Professor Doutor
Joan Rué Domingo como requisito parcial para obtenção do título de
Doutora em Educação.

Barcelona
2009

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha mãe, Belmira Dantas, pelo exemplo de vida, pela coragem, pelo altruísmo, pela ajuda na
minha trajetória e pelos ensinamentos que me fizeram ter orgulho pelo passado, lutar pelo presente e ter fé no
futuro.
Agradeço ao meu filho Raphaël Auguste Dantas, pelo incentivo, pela força que me deu e que me impulsionou a
realizar este sonho e acreditar em mim.
Agradeço aos meus queridos irmãos e irmãs, especialmente Luiz César Dantas, pelo estímulo, pela ajuda na
revisão do texto, pelo carinho e pelo apoio na realização deste trabalho.
Agradeço ao meu Diretor de Tese, Prof. Joan Rué Domingo pela qualificada orientação, pela prestimosa ajuda,
me indicando caminhos com segurança e tranqüilidade, entendendo as minhas limitações e propondo desafios a
serem superados.
Agradeço aos meus professores no curso de doutorado na UAB, pela acolhida, pelas significativas experiências e
pelos conhecimentos perpassados ao longo do curso.
Agradeço ao meu colega de doutorado, Jerônimo Cavalcante, pela constante disponibilidade em me ajudar e
apontar criticamente os caminhos alternativos na realização deste trabalho.
Agradeço ao professor Lourisvaldo Valentim da Silva como ex-Pró-Reitor de Extensão e como atual Reitor da
UNEB pela colaboração financeira e incentivo na concretização deste estudo.
Agradeço à amiga, Maria Ornélia Marques da Silveira, pelas críticas pertinentes e pela ajuda na revisão do
capítulo sobre a educação de jovens e adultos.
Agradeço ao colega Elizeu Clementino de Souza pela orientação qualificada, abrindo caminhos e colocando
desafios a serem enfrentados.
Agradeço aos gestores e colegas do Departamento de Educação – Campus I que permitiram o meu afastamento
possibilitando a realização do curso de doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona.
Agradeço às minhas queridas amigas Juliana Machado, Graça Costa, Socorro Câmara e Bárbara Souza pelos
diálogos e partilhas de experiências, ajudando-me a superar as dificuldades do percurso.
Agradeço aos professores, alfabetizadores, coordenadores, alunos do curso de especialização em EJA,
participantes dos programas investigados que dividiram comigo nesta longa jornada as suas histórias de vida, as
suas lembranças, as suas vivências que em muito enriqueceram esta tese.

PROFESSORES DE ADULTOS: FORMAÇÃO, NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA E IDENTIDADE PROFISSIONAL
Tânia Regina Dantas
RESUMO
A tese de doutorado em educação foi construída a partir das narrativas autobiográficas de professores,
coordenadores e alfabetizadores de dois programas de extensão e de um programa de especialização
promovidos pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Traça um breve panorama sobre a formação dos
educadores com base em autores, cujas idéias estão sendo apresentadas e discutidas em diversos países da
Europa, como também no Canadá, no Brasil e nos Estados Unidos, apresentando as possíveis linhas de pesquisa
que podem nortear um trabalho pedagógico sobre a formação do educador. Apresenta e discute dados primários
referentes a dois programas de extensão da UNEB que têm como meta a formação continuada de educadores de
jovens e adultos para alfabetizar segmentos da população marginalizados e excluídos da sociedade no Estado da
Bahia. São apresentadas e analisadas criticamente algumas narrativas de professores que atuam em programas
de educação de jovens e adultos (EJA) a partir de entrevistas autobiográficas realizadas com estes professores,
como parte central da metodologia que subsidia a tese, efetuando um paralelo com a literatura pertinente como a
que aborda conceitos, tais como a “formação experiencial” e “experiência formadora” e as experiências com
narrativas (auto) biográficas. A pertinência desta investigação inscreve-se em um amplo movimento de
formação e autoformação de professores, adotando a abordagem biográfica como eixo principal da metodologia
de pesquisa. Intenciona contribuir para apontar elementos fundantes na construção de um perfil profissional do
educador da EJA. Culmina com a apresentação de duas vertentes para uma proposta de intervenção educativa: a
primeira que seria a criação de uma Licenciatura em Educação de Adultos e a segunda seria a implantação de
um Grupo de Pesquisa comprometido com as linhas de pesquisa do Mestrado em Educação e
Contemporaneidade do Departamento de Educação-Campus I da UNEB, de maneira que se possam contemplar
as questões de pesquisa em educação de adultos.
Palavras-chave: Formação – Professores de Adultos – Narrativas Autobiográficas

ADULT OF TEACHERS: TRAINING, AUTOBIOGRAPHICAL
NARRATIVES AND PROFESSIONAL IDENTITY
Tânia Regina Dantas
ABSTRACT
This education PhD thesis was constructed on the base of teachers and alphabetizer autobiographical
narratives from two permanent education programs and a short graduate program from the
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). We draw a panorama about teachers' formation based on
authors discussed in various countries of Europe, as well as in Canada, Brazil and the United States.
We present potential axes of research which could orientate the pedagogy in teachers' education. We
present primary data linked to two UNEB permanent education programs which aim to educate young
and adults so as to alphabetize the excluded and marginalized segment of the Bahia population. We
presented and analyzed critically the narratives of teachers who act in young and adult education, on
the base of autobiographical interviews made with them. This central part of our thesis made a parallel
between, on one hand, relevant literature about concepts such as experiential formation and formating
experience, and on the other hand, experiences with autobiographical narratives. The relevance of this
investigation is linked to teachers education and auto-education, using mainly an autobiographical
approach. We intend to contribute to highlight the central elements in the construction of professional
profile of young and adults education. We conclude with two education intervention proposals: the
creation of a license degree in andragogy and a new research group linked to the axes of research of
the UNEB master degree in education so that questions linked to adults education could be
contemplated.
Key-words: Education– Andragogy – Autobiographical narratives
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INTRODUÇÃO

i. Inquietações e intenções da pesquisa
A presente investigação partiu do tema “Professores de adultos: formação, narrativa autobiográfica e
identidade profissional” e foi desenvolvida na Universidade Autônoma de Barcelona-UAB, na Espanha, durante
o período de 2002 a 2008, estando na condição de aluna regular do Programa de Doutorado em Educação,
intitulado “Qualitat i Processos d’Innovació Educativa”, do Departamento de Pedagogia Aplicada, resultando na
tese de doutorado que ora apresento.
O contexto desta pesquisa se enraíza nos fatos e acontecimentos que pontuaram e marcaram a minha
trajetória profissional, a partir das minhas experiências como educadora de adultos, das minhas lembranças,
significados e reflexões sobre os caminhos percorridos ao longo da minha formação intelectual e profissional.
Como já dizia Miguel Arroyo (2002:27) “carregamos angústias e sonhos da escola para casa e de casa para a
escola. Não damos conta de separar esse tempo porque ser professoras e professores faz parte de nossa vida
pessoal”.
A minha vida profissional se entrelaça com a minha vida pessoal, eu aprendi muito e refleti bastante
sobre a minha experiência de vida e as vivências ao ouvir, ler, transcrever e interpretar as narrativas
autobiográficas dos (as) professores/as entrevistados(as) e constatei que são histórias muito parecidas com a
minha, quando iniciei a carreira de magistério como alfabetizadora de adultos numa escola pública, situada em
um bairro popular. Nesta ocasião, foi quando despertou em mim o interesse em estudar e vivenciar uma
experiência como educadora de adultos. Tinha muitos questionamentos e dúvidas, sobretudo, como ensinar
adultos e garantir uma aprendizagem significativa, uma vez que a formação inicial obtida no curso de Magistério
havia me qualificado para o desenvolvimento de um processo educativo com crianças e adolescentes, mas não
com alunos adultos.
Nesta direção, lembro do que Edgar Morin (1997) diz ao escrever a sua autobiografia no livro intitulado
“Meus Demônios”: que ele não teve uma carreira e sim uma vida, ou seja, a sua vida se mescla com a sua
carreira, estão de tal forma relacionada que não se pode separar uma da outra.
Acreditava e ainda acredito que preparar professores para o trabalho competente com crianças, jovens e
adultos vem sendo um dos grandes desafios a ser enfrentado na formação
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de educadores críticos que saibam compreender as diferentes concepções e práticas pedagógicas e sociais
inseridas num contexto de pós-modernidade, no qual são descartadas as grandes narrativas e rejeitadas as
tradições do conhecimento baseado em princípios únicos e em certezas epistêmicas 1.
Não resta a menor dúvida que as representações dos professores, as suas experiências profissionais, as
suas vivências vêm, ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, despertando o meu interesse e norteando
os meus estudos e as minhas atividades educativas.
Por acreditar, como Edgar Morin (2000:15) que “a condição humana deveria ser objeto essencial de
todo ensino” ao longo da minha investigação apostei, trabalhei e investi esforços em programas de formação
continuada de professores /alfabetizadores de jovens e adultos, na perspectiva de melhoria do desempenho
desses profissionais e de uma melhor compreensão dos problemas educativos e sociais que se deparavam no
cotidiano escolar.
Ao longo deste trabalho, proponho analisar criticamente a situação atual da formação em educação de
jovens e adultos (EJA), focalizar a formação inicial e a formação continuada de professores, chamando a atenção
para a especificidade da educação de adultos, incentivando a discussão sobre os estudos e as pesquisas acerca
desta temática.
A permanente discussão sobre a formação docente me levou a questionar: como é que esta formação
está sendo proposta no interior de programas de extensão que têm entre os seus objetivos o de formar o
professorado para trabalhar com jovens e adultos?
Ramón Flecha (1990) destaca a enorme importância que vem adquirindo a temática da educação de
adultos em nosso tempo, obrigando aos formandos em Pedagogia a articular com acentuado rigor nos seus
diversos aspectos e aplicações, considerando-se, sobretudo, os fracassos e as repetidas decepções que os
programas, projetos e os diferentes ensaios sobre educação de adultos têm proporcionado; isto requer um exame
da questão com apurado rigor, mantendo uma visão prospectiva e levando-se em consideração as amplas e
incisivas conseqüências humanas e sociais que esta temática pode provocar. Flecha (1990:10-13), em um dos
seus livros sobre educação de pessoas adultas, propõe-se a indagar, a questionar as tendências do futuro, a partir
da evolução da educação de adultos (EA) e também a elaborar propostas de intervenção educativa que
aperfeiçoem o processo da oferta e desenvolvimento desta modalidade educativa. Chama a nossa atenção para a
necessidade da “flexibilidade institucional e formativa” em educação de pessoas adultas, dada a existência de
“uma oferta dispersa para uma demanda desatendida”, fato percebido quando se observa e se analisa a

1

Para maiores esclarecimentos ler GIROUX, Henri. (1997). Os professores intelectuais: rumo a uma pedagogia
crítica da aprendizagem.
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oferta pública nos órgãos governamentais e nos organismos não governamentais frente ao crescimento da
demanda na área da educação de adultos.
A educação de jovens e adultos (EJA), particularmente no Brasil, sempre esteve relegada a um segundo
plano na política governamental, deixando as camadas populares alijadas do mercado de trabalho, se
constituindo em mão-de-obra barata, porquanto com baixo nível de instrução, vivendo à margem da sociedade
capitalista. Na atualidade, vem apresentando novas configurações no cenário educacional, expressando a
necessidade de se repensar a sua oferta, a sua consolidação e a sua expansão no sentido de atender às novas
demandas das camadas populares, cada vez mais intensas e caracterizadas por um contingente de pessoas mais
jovens com a diminuição da participação de educandos adultos. A característica de “juvenilização” se destaca no
Brasil e em alguns países da América Latina, quando se trata da educação de adultos exigindo uma
reorganização curricular, o compartilhar de saberes e o resgate das vivências desses educandos.
Esses educandos jovens e adultos viviam em uma situação real de exclusão social, agravada pelo fato de
serem ainda analfabetos ou possuírem baixo nível de escolarização e sem participação no mercado formal de
trabalho e na construção de uma sociedade mais democrática.
Quando se fala no mecanismo de exclusão social, entende-se que este é concretizado através do
desemprego estrutural crescente, das formas precárias de emprego, do subemprego, do enfraquecimento do
poder sindical (Gentili e Silva, 1995, p.100) e da contratação temporária de serviços, sem que alguns direitos dos
trabalhadores sejam respeitados, situação típica em que vivem os analfabetos adultos, os quais se constituem na
clientela da escola pública, que, geralmente, freqüenta as classes de educação de adultos.
O sistema escolar, para se adaptar a este novo contexto sócio-econômico e político, vem exacerbando o
individualismo, a concorrência e a competitividade em um mundo cada vez mais conturbado, onde há
necessidade de contínuas readaptações, de mudanças bruscas de profissão e o enfrentamento de um grave
problema típico das políticas neoliberais que é o desemprego; este aspecto vem apresentando índices alarmantes,
pois de uma população economicamente ativa estimada em 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, cerca de
35% se encontra em situação de subemprego ou desemprego (Pochamann, 2000:30).
Um dos propósitos deste trabalho, ao lado dos seus objetivos de cunho científico, é o de socializar os
seus resultados junto às instâncias públicas responsáveis pela EJA na Bahia, visando colocar a educação de
jovens e adultos no primeiro plano das preocupações
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governamentais, para demonstrar a sua importância social, para contribuir na devolução às classes sociais
marginalizadas do seu papel e do seu lugar na sociedade, garantindo estudo e emprego.
Espero contribuir, também, para que os/as professores/as de jovens e adultos sejam ouvidos/as nos seus
apelos, sejam escutadas as suas vozes e sejam atendidas as suas necessidades formativas; que estes apelos
cheguem até os órgãos administrativos e de fomento à educação, que estes beneficiem, financeiramente e
pedagogicamente, a modalidade educativa da EJA, que ajudem aos educadores na sua formação profissional e,
que por conta disto, possibilitem aos educandos uma educação de qualidade.

ii. A História de Vida Relatada
“Así, décimos que la gente, por naturaleza, lleva vidas relatadas y cuenta las
historias de esas vidas, mientras que los investigadores narrativos buscan describir
esas vidas, recoger y contar historias sobre ellas, y escribir relatos da la
experiencia.”(Connelly e Clandinin, In Larrosa, 1995:12).
Intenciono, nesta parte, relatar momentos relevantes da minha vida, apresentar a minha experiência na
área de educação, destacar algumas das atividades mais significativas e pertinentes na minha trajetória como
educadora, na tentativa de demonstrar como esta experiência estaria articulada com a autoformação e a formação
de professores para a educação de jovens e adultos, justificando a escolha do meu tema sob os pontos de vista
pessoal e profissional.
Este trabalho de investigação articula-se com a minha carreira como professora, que teve início no ano
de 1970 (logo após a conclusão do curso de Magistério), quando fui lecionar em uma classe de alfabetização de
adultos, no ensino noturno, de uma escola pública municipal, situada na periferia do Município de Salvador,
capital do Estado da Bahia. No bairro onde funcionava a escola, se concentrava uma boa parte da população mais
carente e mais sofrida da cidade, marginalizada dos processos econômicos e sociais e, portanto, impossibilitada
de participar do mercado formal de trabalho.
Nesta oportunidade, pude observar que o alunado da escola onde eu lecionava, em sua maioria, estava
desempregado ou subempregado, era ávido pelo saber, demonstrava a insatisfação e a frustração das suas
expectativas com comportamentos agressivos e com aparente desinteresse pelos estudos, muito embora tivesse
muito interesse em aprender, o que
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se manifestava na pronta participação em todas as atividades propostas por mim, como docente desta classe. A
práxis educativa, nesta escola, apresentava total desarticulação entre teoria e prática e, ainda como agravante,
havia o desconhecimento dos professores pelas reais necessidades e interesses dos alunos, o que contribuía,
juntamente com outros fatores, para as altas taxas anuais de abandono e de evasão no ensino noturno.
Esta experiência tornou-se um grande desafio para mim, pois acreditava, como dizia, anteriormente, o
grande educador Paulo Freire, que a educação seria a mola mestra, a propulsora da transformação social. Como
não conseguia mudar a situação socioeconômica dos meus educandos, sentia-me frustrada, impotente, à medida
que tomava consciência de que não dispunha de poder para mudar esta situação de ignorância, de pobreza, de
miséria, que eu estava diante de uma estrutura social perversa, injusta e competitiva, que não existia, por
conseguinte, as condições objetivas favoráveis para a população excluída conquistar o seu espaço na sociedade.
Tinha-me submetido a um concurso público, por isso fora contratada pela Prefeitura Municipal de
Salvador e passei três anos, nesta mesma escola, ministrando classes de educação de adultos no ensino regular
noturno. Alguns anos depois, fui convidada a integrar a Equipe Técnica da Coordenadoria de Ensino da
Secretaria Municipal de Educação, quando vivenciei a experiência de formar professores para ensinar em classes
de jovens e adultos.
Participei de vários programas e projetos educativos que moldaram e imprimiram a política educacional
neste município, durante quase três décadas, podendo compartilhar da esperança de tentar mudar a educação,
como também do descrédito pela mudança, face às sucessivas medidas administrativas que, por motivos
políticos, provocavam a descontinuidade do trabalho educativo e geravam a obrigação do recomeçar constante
de propostas pedagógicas, sem que a proposta anterior tivesse chegado ao seu término, ou pelo menos, tivesse
sido devidamente avaliada com parâmetros, critérios e com resultados concretos, que justificassem o seu término
e a adoção de uma nova proposta educativa.
A minha experiência pedagógica e administrativa na Secretaria Municipal de Educação me proporcionou
uma autoformação em educação de adultos, na medida em que oportunizou a minha participação em processos
de formação continuada, tanto como professora, como formadora de professores de adultos, o que me fez
descobrir e tentar aplicar na minha prática educativa alguns princípios básicos que considero inerentes ao
trabalho pedagógico com jovens e adultos, a saber:

1. A busca constante de novos conhecimentos tanto por parte do professor, como do aluno;
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2. O ponto de partida do processo ensino-aprendizagem que deve ser a realidade do aluno, partindo-se
de textos elaborados pelos próprios estudantes;

3. Os conteúdos significativos que devem tratar de questões mais próximas à vivência do aluno;
4. O estímulo à capacidade de expressão do aluno e ao desenvolvimento da linguagem, utilizando
diversos recursos disponíveis (como por exemplo: o próprio corpo do aluno e elementos da
natureza encontrados no entorno onde se situa a escola);

5. A concepção de conhecimento que privilegia o trabalho escolar como um processo coletivo.
Compartilhando desses princípios, a Equipe de Técnicos/as em Educação da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (SMEC), responsável pelo planejamento pedagógico, elaborou, em 1991, a proposta
metodológica para ser implantada em toda a Rede Municipal que intentasse atingir as seguintes finalidades:



descobrir uma nova forma de trabalho sem negar a anterior experiência com a
alfabetização de adultos, esta entendida em seu sentido mais amplo;



recuperar e reelaborar a experiência e o saber iletrado do educando permitindo o
acesso à cultura letrada;



contribuir para a diminuição das taxas de evasão e de abandono na educação de
jovens e adultos.

A experiência gerou, também, uma proposta de formação dos professores para ser trabalhada nas
demais Regiões Administrativas, a qual era baseada nas idéias do célebre educador brasileiro – Paulo Freire. A
decisão do grupo formado por Técnicos/as, Professores/as e Supervisores/as da Secretaria Municipal de
Educação de desenvolver um projeto em alfabetização de adultos, a partir do “método Paulo Freire”, suscitou do
meu ponto de vista alguns questionamentos, sobretudo pela maneira como estava sendo proposto:



A Pedagogia de Paulo Freire poderia ser reduzida a um simples método de
alfabetização?



É possível aplicar este “método” em oito dias, ou seja, em quarenta horas de trabalho
na capacitação dos professores, estipulando-se alguns
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procedimentos metodológicos correspondentes aos diversos momentos e fases
inerentes ao processo de alfabetização?



Como os professores estão trabalhando a alfabetização de adultos na Rede Municipal?



Como tem sido a resposta dos alunos diante deste trabalho?



Como aproveitar as experiências do grupo de professores, ou seja, o que já trabalha,
conhece e domina?



Como provocar uma transformação capaz de mobilizar o professorado para a
experimentação, avaliação e criação de novos métodos?



Como adequar essas idéias aos recursos financeiros e materiais disponíveis na
Secretaria Municipal de Educação?



Como tornar o trabalho interessante e prazeroso tanto para o aluno como para o
professor?



Ensinar a ler e escrever deve ser o único objetivo da alfabetização de adultos?



Deve-se partir para a simulação de um método de alfabetização com professores e
Supervisores da Rede Municipal?

Percebendo as dificuldades de se trabalhar com um método de alfabetização que fora utilizado na
década de sessenta pelo educador Paulo Freire, portanto, em outro contexto social e político, o grupo decidiu
adaptar a metodologia freiriana, de forma que atendesse às expectativas da maioria das pessoas envolvidas na
proposta formadora. Essa adaptação perpassou por um trabalho de integração de todo o grupo como uma forma
de minimizar as barreiras e conflitos, de facilitar o trabalho coletivo; consistiu ainda numa reflexão sobre as
questões acima mencionadas e no levantamento de novos objetivos. Com a intenção de responder às questões
acima levantadas, foi concretizado um estudo sobre novas práticas em educação de adultos que resultou, enfim,
na elaboração de uma proposta pedagógica inovadora, baseada nos estudos e nas idéias de César Coll, Ana
Teberosky, Ana Maria Kaufman e Magda Soares, (dentre outros autores), proposta esta a ser desenvolvida com
os educandos jovens e adultos da Rede Municipal de Educação.
As reflexões sobre o trabalho pedagógico na Rede Municipal e os questionamentos levantados geraram
também uma proposta de formação continuada de professores em educação de adultos a ser aplicada em quatro
anos, que propunha uma revisão e uma releitura da obra de Paulo Freire, sendo que os objetivos gerais
implicavam nos seguintes pressupostos:
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1) Refletir e criticar acerca dos métodos de alfabetização que vinham sendo aplicados nas escolas
municipais, levantando novas formas de estimular a aprendizagem do educando.

2) Proporcionar situações de aprendizagem que auxiliassem na transformação da relação professoraluno, tornando o conhecimento um processo coletivo.

3) Rever, dentro do contexto da Rede Municipal de Educação e do momento que se estava
vivenciando, a concepção de alfabetização, os princípios filosóficos e pedagógicos inspirados em
Paulo Freire que poderiam nortear e embasar a proposta que estava sendo elaborada.

4) Demonstrar que as atividades artísticas estão muito relacionadas com a escrita e a expressão oral,
propondo atividades que solicitassem a participação física, a concentração e a criação do aluno.

5) Enfatizar a importância da cooperação de grupo nas atividades lúdicas para o avanço da
aprendizagem.

6) Despertar a busca de novas atividades capazes de mobilizar o alfabetizando para uma participação
mais ativa no seu processo de aprendizagem.

7) Priorizar aspectos lingüísticos no processo de aquisição da base alfabética, da leitura e da escrita.
8) Experimentar e produzir propostas de trabalho que respondam a problemas do dia a dia em sala de
aula (como por exemplo, a desmotivação dos alunos, a evasão, a repetência e o abandono).

9) Propiciar a descoberta de diversas formas de introduzir o jogo nas atividades didáticas.
10) Discutir conseqüências pedagógicas e políticas do método de alfabetização baseado nas idéias de
Paulo Freire, identificando os princípios básicos desta pedagogia.

11) Produzir material didático adequado nas áreas de Língua Portuguesa e de Matemática para o
trabalho em classes de jovens e adultos.
A minha carreira como educadora tomou novo impulso quando terminei o curso de Licenciatura em
Filosofia, em 1972, na Universidade Federal da Bahia, cujas bases teóricas me possibilitaram diversas reflexões,
mais consistentes, profundas e críticas sobre a minha vida, a minha carreira, o sentido de ser uma educadora
numa sociedade com tanta desigualdade e injustiça social.
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Depois de concluído o curso, fui para a Europa, em maio de 1974, chegando à cidade de Lisboa, quinze
dias após o golpe militar que derrubou a ditadura militar do Governo de Salazar, golpe que, através de um
movimento popular, ficou conhecido como “a Revolução dos Cravos”. Em Portugal, tive a oportunidade de
conviver com muitas atividades culturais e políticas, pois era o período em que o povo português ainda
comemorava os desdobramentos deste movimento social, com o retorno de várias pessoas que tinham sido
exiladas pela ditadura. Esta viagem tinha como objetivo principal realizar estudos e pesquisas em nível de pósgraduação, na área de Filosofia, e, como objetivo secundário, levantar dados e informações sobre a formação de
professores. Durante dois anos, mediante uma bolsa de estudos conseguida junto ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, pude efetuar pesquisas bibliográficas sobre História da Filosofia, enfocando filósofos
portugueses (marxistas e positivistas), que influenciaram o pensamento de alguns filósofos brasileiros e da elite
brasileira.
As minhas reflexões foram enriquecidas e ampliadas com esta experiência científica, por meio da
realização de um curso de aprofundamento em Filosofia da Educação em Portugal, especificamente no Instituto
de Letras em Lisboa, onde oportunizei o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica sobre o
“Experiencialismo na Filosofia Portuguesa e sua influência no Brasil”, não perdendo de vista, porém, a temática
de formação de professores, porque pude observar “in loco” como trabalhavam e como se formavam os/as
professores/as portugueses/as que iriam atuar na educação de adultos, mediante a minha participação em cursos e
em projetos de alfabetização de adultos, cujas ações seriam desenvolvidas em províncias portuguesas, tendo
como patrono o educador Paulo Freire.
Durante o período de 1976 a meados de 1982, dei prosseguimento aos meus estudos de pós-graduação
na França, realizando, primeiramente, uma “Maitrîse” em Filosofia da Educação, sob a orientação do Professor
Doutor François Châtelet; posteriormente, ingressei no programa de Doutorado de 3º Ciclo em Educação, sob a
orientação do Professor Doutor Michel Debeauvais, onde concluí um D.E.A. (Diploma de Estudos
Aprofundados) em Ciências da Educação, na Universidade de Paris VIII, defendendo, com sucesso, uma
dissertação acerca da temática “Avaliação de Projetos de Alfabetização no Brasil: um estudo comparativo entre o
Movimento Brasileiro de Alfabetização e a Experiência Pedagógica de Educação Popular de Paulo Freire na
Bahia-Região Nordeste”.
De retorno ao Brasil, fui contratada como Técnica em Assuntos Educacionais pelo Governo do Estado
da Bahia, através da Secretaria Estadual de Educação, no período
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compreendido entre 1982 e 1987, quando participei de diversos programas de formação continuada, os quais,
inicialmente, eram denominados de “treinamento”, posteriormente de “capacitação” e, finalmente, de formação
continuada, centrada em uma instituição governamental, de âmbito estadual, que se constituía num Centro de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH), despertando em mim, a partir dessa experiência, novas
reflexões acerca da temática da formação de professores.
Neste período (1984 a 1985), realizei um curso de especialização em educação de adultos mediante um
convênio firmado entre a Universidade Federal da Paraíba e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o qual
teve uma articulação com o Mestrado em Educação Popular desta universidade, contando com a composição do
quadro docente formada por doutores e mestres que atuavam neste Mestrado e que desenvolviam pesquisas,
trabalhos de extensão sobre alfabetização e possuíam vasta experiência em educação de adultos.
Ainda no âmbito estadual, ingressei, em 1983, no ensino superior, pois fui contratada como professora
universitária, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), vindo a lecionar nos cursos de Ciências Contábeis,
Desenho Industrial e Administração, a disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Posteriormente, atuei no
curso de Pedagogia como docente, lecionando as disciplinas Didática, Educação de Adultos, Metodologia da
Pesquisa, Projeto de Pesquisa e Produção Científica. Ampliando a minha vivência acadêmica, também participei
da Comissão de Docentes que elaborou a reformulação curricular do curso de Pedagogia, de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, dos Parâmetros Curriculares Nacionais e
das Resoluções e Pareceres do Ministério de Educação que instituíam um novo perfil para os formandos em
Pedagogia.
O ingresso em uma instituição universitária, ao longo do meu percurso profissional, me oportunizou
diversificar experiências, atuando não só como docente, como também como pesquisadora, como coordenadora
de atividades extensionistas, como formadora de professores, como assessora de ensino, como conselheira de
ensino superior, como coordenadora de área de ensino, como diretora de departamento de educação e como
coordenadora de núcleo de pesquisa.
No ano de 1995, mantive um contrato temporário como docente com a Universidade Federal da Bahia
(UFBA), lecionando as disciplinas Metodologia do Ensino em Filosofia e Estágio Supervisionado para turmas de
estudantes de Licenciatura em Filosofia.
As minhas experiências com a docência em educação de adultos, no âmbito universitário, remontam ao
ano de 1997, quando lecionei a disciplina “Educação Não- Formal”, na antiga Faculdade de Educação do Estado
da Bahia-FAEEBA, hoje transformada
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em Departamento de Educação, vindo a se constituir em uma das Unidades de Ensino da Universidade.
Compartilhando da meta de construção de propostas para a melhoria da formação dos professores e
educadores baianos, participei da Comissão Científica (como representante da UNEB) que elaborou e
concretizou a I Conferência Estadual de Educação, promovida, em 1998, pelo Governo do Estado da Bahia,
através da Secretaria Estadual de Educação e das quatro universidades estaduais. Esta conferência foi realizada
face às necessidades e à urgência de revisão na formação de professores, na Bahia.
A referida Conferência contou com a participação de profissionais de reconhecido saber, a nível
nacional e internacional, como também com educadores baianos, representantes de instituições de ensino
públicas e privadas, que expunham as suas inquietações e experiências, versando sobre a temática
“Competências necessárias aos professores para formar o aluno-cidadão face aos desafios da atualidade”.
Este evento colocou em discussão os currículos e as diretrizes político-pedagógicas, em vigor nas
instituições públicas e privadas, ofereceu subsídios para a construção de propostas inovadoras, contribuindo para
a organização de políticas educacionais, apoiadas em novos paradigmas educacionais e científicos.
Desempenhando a função de investigadora, coordenei, no período de 1992/1993, um projeto de
investigação-ação na Rede Municipal de Educação, com uma equipe de nove Técnicos em Educação da SMEC,
cujos principais objetivos foram:
Capacitar os professores para desenvolver a sua prática pedagógica com base nos
princípios norteadores do Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da
Secretaria Municipal de Educação. Estimular os professores a produzirem material
didático para ser utilizado em sala de aula. Avaliar em que grau a prática pedagógica
do professor em sala de aula interfere e/ou determina os resultados de aprendizagem
pelos alunos da escola municipal. (Dantas, 1996:163).
A experiência de investigação qualitativa centralizava suas ações na formação do professor e na análise
do papel que este desempenhava nas escolas municipais. O resultado desta pesquisa culminou na elaboração de
um artigo, em 1995, publicado na Revista da FAEEBA, no 5, sob a minha responsabilidade, acerca da temática
Educação e Educadores, onde eu propunha três estratégias para nortear a política pública de educação de adultos
no Município de Salvador, capital da Bahia, a saber:



definição de uma proposta curricular para ser testada e operacionalizada na Rede de Ensino Municipal;
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acompanhamento permanente do trabalho pedagógico, tendo a formação continuada como uma das
mais principais estratégias pedagógicas deste trabalho;



organização de uma infra-estrutura básica de apoio e de promoção de condições necessárias para a
execução da proposta pedagógica no ensino noturno (Dantas, 1996, p. 124).
Esta pesquisa desencadeou uma reflexão coletiva acerca do ensino para pessoas adultas, traçou um

perfil provisório do professor que trabalha com educação de jovens e adultos abordando o seu papel na escola;
fez com que a Equipe Central elaborasse um material didático alternativo que contemplava duas áreas de
conhecimento (Língua Portuguesa e Matemática), para ajudar aos professores municipais no seu trabalho em sala
de aula com o aluno adulto; e, finalmente, esta pesquisa serviu também para definir uma proposta de trabalho
para ser implantada e desenvolvida em quatro anos de gestão administrativa, adotando, como meta prioritária, a
formação continuada de docentes na Rede Municipal de Educação (Dantas et al 1997).
Assumindo na prática a responsabilidade de reconhecer o direito de todos os cidadãos a uma educação
de qualidade, lancei a proposta na FAEEBA/UNEB da oferta de um curso de especialização em Educação Básica
de Jovens e Adultos como uma importante estratégia na formação e no aperfeiçoamento dos educadores que
poderão intervir decisivamente para reverter o quadro de exclusão em que se encontra significativa parte da
população baiana, que não teve acesso à escolarização básica, impedida, assim, de participar efetivamente na
sociedade em que vive.
Por aderir à proposta do governo de investir no aperfeiçoamento dos professores licenciados em cursos
universitários, sobretudo na área de Pedagogia, é que resolvi criar o curso de especialização em educação básica
de jovens e adultos, o qual começou a funcionar em meados de 1998, no Departamento de Educação da UNEB,
sendo em parte financiado pelos próprios alunos, além de receber ajuda financeira do governo federal, através da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior-CAPES, com verbas aprovadas no âmbito do
Projeto Nordeste (Dantas, 1998).
Este curso visava propiciar aos alunos uma formação consistente em metodologia específica para
atuarem no ensino-aprendizagem para jovens e adultos e instrumentalizar os estudantes para a investigação
científica e pedagógica nesta área de estudo e de trabalho.
Desenvolvi também no curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), atividades que propiciaram a vivência do alunado com experiência diversificada em educação de
adultos e a elaboração de trabalhos práticos e de Monografias
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cujos resultados, contribuições e reflexões pudessem ser aplicadas, posteriormente, em classes de pessoas
adultas.
As minhas aulas teóricas na UNEB, tanto na graduação, como no curso de pós- graduação, versaram
sobre diferentes aspectos epistemológicos, metodologias de investigação e construção científica, como ainda
acerca das tendências atuais e das inovações pedagógicas em educação de adultos no sentido de possibilitar aos
estudantes uma ampla compreensão dos problemas, limitações, equívocos, dificuldades e impasses encontrados
nesta modalidade educativa.
Além destas experiências, também como docente do Campo de Produção Científica na UNEB,
vivenciei uma experiência interdisciplinar, preocupada não apenas com a formação do educador, como também
com a formação do professor-pesquisador, representando esta disciplina um campo instrumental para a iniciação
científica do estudante de Pedagogia, que culminava na elaboração de uma Monografia sobre temas educacionais
da atualidade.
Aliada a esta experiência de ensino, convém ressaltar as experiências de extensão e de pesquisa,
mediante a criação e implantação no Departamento de Educação de um Núcleo de Pesquisa e de Extensão NUPE (no qual assumi a Vice-Coordenação e posteriormente, a Coordenação durante cinco anos consecutivos),
congregando 31 projetos no primeiro ano de sua criação e se constituindo na primeira proposta de trabalho
interdisciplinar, que foi integrado por um grupo de docentes de diferentes áreas de conhecimento.
Ainda no âmbito estadual, pode-se acrescentar a minha participação, como representante da UNEB, nas
reuniões e discussões para implantação do Fórum de Educação de Jovens e Adultos da Bahia 2, que conta,
atualmente, com a representação da Universidade Federal da Bahia, das quatro universidades estaduais, da
Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, de instituições do Sistema “S” de ensino
público, de organizações não governamentais e de algumas universidades e instituições privadas. Esta iniciativa
vem proporcionando, desde o ano de 2000, uma discussão ampla acerca dos programas, projetos e principais
ações sobre educação de jovens e adultos, que vêm sendo realizadas no Estado da Bahia.
A decisão de investigar acerca da educação de adultos se tornou definitiva para mim quando participei
do II Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, em março de 2000, na
2

A minha participação no Fórum EJA da Bahia remonta ao ano de 2000, na condição de representante da
UNEB, apresentando trabalho no Seminário de “Educação de Jovens e Adultos: uma prioridade”, realizado no
período de 13 a 15 de junho, que se constituiu em uma atividade pró-fórum com vários promotores
institucionais, entre estes a UFBA, a Universidade Católica de Salvador e a UNEB.
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Universidade de Bolonha, na Itália, onde se discutiu a temática “Alfabetização em Paulo Freire, novas
tecnologias e desenvolvimento sustentável”, tendo a oportunidade de discutir e refletir acerca da alfabetização de
adultos, sob o prisma de diferentes experiências educacionais que estavam sendo desenvolvidas em diversos
países, e, a partir de variados olhares e perspectivas dos professores que expunham os seus relatos de
experiência.
Este encontro conseguiu reunir educadores, pesquisadores e estudiosos da Europa, Canadá, dos Estados
Unidos e de vários países da América Latina que, nos seus diferentes contextos, trabalham com a pedagogia
freiriana. As principais intenções eram de debater, discutir experiências, aprofundar e difundir os estudos e
manter sempre vivas e atuais as idéias de Paulo Freire (Telleri, 2002). A culminância deste Fórum foi a
assinatura de um documento por todos os participantes, intitulado “Carta de Bolonha”, que expressava as
intenções de um Movimento para a criação da Universitas Paulo Freire (UNIFREIRE), abordando os princípios,
pressupostos e a filosofia deste grande educador, bem como as propostas em educação apresentadas pelos
educadores e outros profissionais em educação participantes do evento (Dantas, 2002).
Nesta ocasião, apresentei a minha experiência no Brasil, notadamente na Bahia, sobre formação de
professores para trabalhar na educação de adultos e pude confrontar as minhas inquietações com professores
italianos, americanos, canadenses, latino-americanos, conscientizando-me de que a educação de pessoas adultas
despertava interesse e preocupação em várias partes do mundo, tornando-se um tema da maior relevância na
atualidade.
Recentemente, em 2006, tive a oportunidade de participar de três eventos sobre formação de educadores
de jovens e adultos, sendo que nos dois primeiros como representante do Fórum de Educação de Jovens e
Adultos do Estado da Bahia, a saber: o primeiro foi um Seminário Nacional realizado em Belo Horizonte, capital
do Estado de Minas Gerais, promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a temática “A nova
configuração da EJA e suas implicações para a formação dos educadores”; o segundo foi promovido pelo Fórum
EJA do Brasil3 e realizado na Universidade Federal de Pernambuco, o qual se constituiu no VIII ENEJA Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, tendo como tema central “Política Pública de Estado:
avaliação e perspectivas”; o terceiro evento, já como representante da UNEB, foi o Encontro do Fórum de
Educação de Jovens e Adultos na Bahia, promovido para discutir e trocar experiências sobre a educação de
jovens e

3

Para maiores informações consultar Portal do Fórum EJA Brasil <http://www.forumeja.org.br>
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adultos, como ainda para conhecer, debater e propor formas de viabilizar o Plano Estadual de Educação para os
próximos quatro anos.
Vale ressaltar, o Fórum EJA BAHIA foi criado objetivando contribuir para a redução do analfabetismo
total e funcional na Bahia. Este coletivo vem-se consolidando como um espaço público, aberto, permanente de
articulação entre entidades públicas e privadas, organizações governamentais e não governamentais, que atuam
como demandantes ou como gestoras da educação de jovens e adultos. O referido encontro do Fórum na Bahia,
promovido em julho de 2006, serviu parta debater a conjuntura nacional e estadual das políticas de formação de
professores em EJA, como também para socializar e divulgar experiências que estão sendo realizadas nos vários
municípios baianos e as principais ações a serem implementadas pelo Fórum durante os próximos anos.
Minha trajetória profissional e acadêmica vem oportunizando o aprendizado acerca da educação de
adultos nos seus variados aspectos teóricos e práticos. Esse breve relato histórico me permitiu efetuar algumas
análises e reflexões acerca do vivenciado, ao assumir diversos papéis, tais como o de educadora de adultos, o de
coordenadora de curso em EJA, o de alfabetizadora em programas governamentais, o de assessora de programas
de ensino, o de conselheira na área de educação, o de docente universitária, o de pesquisadora e o de estudante
de doutorado em educação.

iii. Reflexões sobre o percurso profissional
Diante deste relato da minha experiência e das observações realizadas ao longo da minha carreira
profissional, foi possível efetuar algumas reflexões sobre esta trajetória. Primeiramente, a partir da minha
participação como Técnica em Educação, exercendo as minhas funções pedagógicas na Secretaria Municipal de
Ensino em Salvador, posso iniciar este processo reflexivo pela constatação dos seguintes aspectos:



Constatação de “treinamentos ou capacitações” aos quais são submetidos os docentes sem
o devido levantamento de necessidades;



Constantes mudanças administrativas e gerenciais que provocavam o aparecimento de
novas propostas antes que as anteriores tivessem sido devidamente testadas, validadas e
avaliadas na prática efetiva;



Competências que os profissionais em educação precisavam ter para exercer as suas
funções e que não eram desenvolvidas durante o processo de formação inicial, como
também, no processo de formação continuada;
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Dissociação entre teoria e prática, o que consistia no distanciamento entre o conteúdo do
programa de formação continuada e as reais demandas e necessidades dos professores
envolvidos;



Carência generalizada de uma qualificação adequada dos professores que atuavam na
educação de jovens e adultos em todos os níveis.

Com referência a minha participação, como membro do Comitê Científico, na I Conferência Estadual
de Educação, a minha vivência em educação foi bastante ampliada e enriquecida e posso ressaltar que as
temáticas abordadas, nesta conferência, resguardam a sua atualidade, uma vez que contemplaram a política
educacional na formação do professor nas sociedades contemporâneas, o papel do professor-alfabetizador, um
novo olhar sobre os currículos, a profissionalização da ação docente, a educação continuada e a dimensão lúdicoestética na formação do professor; algumas destas temáticas, de certa forma, estão sendo retomadas em novas
dimensões de análise neste trabalho de Tese, sobretudo as questões relacionadas com a formação do professor, a
profissionalização e o papel do professor.
Apesar de ter sido uma experiência enriquecedora para mim, com aporte de novos conhecimentos, o
debate que se desenvolveu durante a programação dessa conferência, deixou de lado a educação de adultos, não
considerando as suas especificidades, demonstrando claramente que a política governamental concentrava as
suas prioridades na educação infantil.
Durante a minha vivência, como coordenadora do Curso de Especialização em Educação Básica de
Jovens e Adultos, fiz a recolha de dados e informações, mediante entrevista realizada com os professores do
curso, e apliquei questionários aos alunos que serviram para avaliar a prática pedagógica e demonstrar como o
trabalho em sala de aula determinava os resultados da aprendizagem, interferindo no desempenho dos alunos nas
várias disciplinas. Este curso oportunizou a vários ex-alunos tornarem-se gestores, professores e pesquisadores
em educação de jovens e adultos.
Quanto à minha experiência na Secretaria Municipal de Educação, venho observando que os cursos de
formação para os docentes não incidiam nos pontos críticos evidenciados por pesquisas anteriores, que visavam
contribuir para melhorar a qualidade do ensino; embora os professores tentassem diminuir, consideravelmente,
os índices de evasão, repetência e abandono na escola pública, não obstante, conseguiram apresentar uma
sensível melhora no desempenho dos alunos, comprovada nas várias avaliações efetuadas ao longo dos últimos
cinco anos.
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Na minha trajetória profissional, venho compreendendo que o trabalho em sala de aula deveria preservar
a qualidade de ensino. Sabendo que grande parte das dificuldades de aprendizagem resulta exatamente da falta
de conhecimentos em relação à organização das condições de ensino, que deveriam ser adequadas às
características do educando adolescente e adulto (comentado por Dantas, 1996), passei a investir na formação de
professores que atuavam no turno noturno, trabalhando em prol da melhoria do ensino, realizando este trabalho
educativo e formativo durante quatorze anos, na Coordenação de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.
Venho exercendo a função docente há vinte e cinco anos, realizando um trabalho educativo com os
estudantes de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), aonde destaco a minha experiência na
área de metodologia da pesquisa, em várias disciplinas, dentre estas a disciplina Produção Científica; outro
destaque é ter ministrado, durante um ano, a disciplina Educação de Adultos. Este trabalho pedagógico vem
oportunizando a elaboração e execução de pequenos projetos desenvolvidos pelos alunos, sobre temáticas
variadas, alguns versando sobre educação de adultos.
A minha experiência educativa vem-me propiciando, também, a reestruturação das práticas pedagógicas
a partir de alguns questionamentos acerca das metodologias empregadas no ensino voltado para adultos, da
discussão de temáticas e de estratégias metodológicas pertinentes em processos de formação de professores.
Venho, juntamente com outros professores do município, apontando sugestões para a elaboração de material
didático que pode ser utilizado em escolas públicas que possuem classes regulares de ensino para jovens e
adultos, visando assim atender às expectativas dos profissionais em educação e melhorar a qualidade do ensino
público.
Sendo a clientela da UNEB constituída, majoritariamente, por professores do ensino fundamental e
médio e considerando que uma parcela significativa já trabalhava no turno noturno com educação de adultos, as
disciplinas da área metodológica (que eu era uma das responsáveis) levavam à aquisição de fundamentos
teóricos e práticos para uma melhor compreensão crítica e contextualizada acerca das relações entre a ciência, o
conhecimento e a educação. Esta área contemplava o estudo de diferentes paradigmas que explicam o significado
do processo científico, incentivando a produção de trabalhos científicos, bem como, a investigação sobre as
próprias práticas educativas em sala de aula.
Referente ao curso de especialização em educação básica de jovens e adultos, (que coordenei e atuei
como docente durante seis anos na UNEB), o ponto de partida foi a experiência dos educandos, utilizando-se
como um dos princípios pedagógicos a reflexão
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sobre a prática dos professores, por acreditar como António Nóvoa (1995a: 30) que “a formação implica a
mudança dos professores e das escolas, o que não é possível sem um investimento positivo das experiências
inovadoras que já estão no terreno.”
A minha experiência no Departamento de Educação, como docente em Metodologia da Pesquisa e de
outras disciplinas, e como Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE), com a realização de vários
projetos de extensão e de um curso de especialização, (post-grado), na área de educação básica de jovens e
adultos, vem-me permitindo constatar a necessidade de uma melhor formação tanto inicial como continuada para
o professorado e, sobretudo, a necessidade de uma formação específica para o educador de adultos, de forma que
oportunize o fortalecimento de sua capacidade crítica sobre o ensino, a educação, a sociedade, diversifique os
seus saberes, amplie o seu conhecimento acerca do objeto educacional e, sobretudo, ajude a mudar a sua prática
sócio-educativa.
Dos oito anos da minha vivência na Europa, guardo importantes recordações e significativas vivências
que muito enriqueceram o meu viver do ponto de vista cultural, intelectual, emocional, aportando muitas
contribuições sobre a vida e o exercício da profissão de professora, percebendo que a formação necessita ser
revista e redimensionada, como nos lembra António Nóvoa (1995a: 26) ao anunciar que [...] “a formação de
professores precisa ser repensada e reestruturada como um todo, abrangendo as dimensões da formação inicial,
da indução e da formação contínua” (grifos do autor).
Do ponto de vista acadêmico, dois momentos vêm marcando a minha trajetória profissional e acadêmica
em prol da formação dos professores: o curso em nível de Doutorado de 3 0 Ciclo em Ciências da Educação na
Université de Paris VIII, que conclui a primeira etapa deste curso concernente ao D.E.A. e o Curso de Doutorado
em Pedagogia Aplicada na Universitat Autónoma de Barcelona.
Convém ainda ressaltar que durante a realização do curso de Doutorado de 3º Ciclo, realizado na
França, na Université de Paris VIII, no meado dos anos 1970 e até o início dos anos 1980, pude conviver com os
maiores expoentes do pensamento democrático francês, sendo aluna de alguns professores que contribuíram para
uma melhor compreensão do papel e da função social dos educadores na sociedade moderna ou pós-moderna
(como querem alguns autores), podendo dialogar com estes professores e pesquisadores como Gilles Deleuze,
Alain Coulon, François Châtelet (orientador dos meus trabalhos em filosofia da educação), Jean F. Lyotard,
Michel Foucault, Philippe Soulez, Remi Hess, Tânia Thevénin, Michel Debeauvais (orientador dos meus
trabalhos de investigação em educação) e Bernard Charlot.
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Contrastando com esta efervescência cultural e acadêmica, convivi também, neste período, com o
sofrimento e a dor pela perda do meu pai, deixando muitas marcas em minha trajetória de vida, tinha uma grande
admiração por ele e considerava-o como um exemplo de vida a ser seguido, tanto pelo seu bom caráter, a sua
honestidade, a dedicação à família, como ainda devido à valorização que destinava ao trabalho, à cultura, aos
estudos, me incentivando o gosto pela leitura, a escrita e o aprendizado de línguas estrangeiras.
Neste mesmo período, vivendo em Paris, tive uma grande felicidade com o nascimento do meu filho,
Raphaël Auguste, que marcou e mudou a minha vida, trazendo muitas alegrias, felicidades, mas também muita
responsabilidade e preocupação com o seu futuro e, sobretudo, com a sua educação.
Desta experiência na França, guardo recordações preciosas e muitos ganhos como o aprendizado da
língua francesa, a convivência com a cultura francesa, o desenvolvimento da lógica na realização de trabalhos, a
ampliação e atualização dos meus conhecimentos nas áreas da filosofia e da educação, a defesa intransigente dos
ideais democráticos, as lições de cidadania e de respeito ao ser humano que aprendi a valorizar, como também a
defender esses valores na minha trajetória pessoal e profissional.
Quanto à minha participação nos encontros, seminários nacionais e no Fórum sobre a educação de
jovens e adultos, esta experiência serviu para atualizar os meus conhecimentos e informações a respeito desta
temática e da política governamental na área de EJA para os próximos anos, conhecer e intercambiar
experiências e pesquisas que vêm sendo desenvolvidas com êxito em diversos estados do Brasil, conhecer
docentes, estudiosos e pesquisadores que estudam sobre este tema, colaborar nas propostas, nas contribuições e
nas recomendações que emergiram como culminância, sugestões e resultados destes eventos.
Recentemente, integrando-me ao Programa de Estudos de Doutorado na Universidade Autônoma de
Barcelona (UAB) venho participando de seminários, congressos, encontros e palestras em educação e sobre a
formação de professores, tanto em nível internacional como em nível nacional; este programa de estudos vem
contribuindo para ampliar os meus conhecimentos, obter informações acerca de pesquisas que estão sendo
realizadas em outros países com temas afins e ter acesso a uma bibliografia mais atualizada sobre assuntos
educacionais, sobretudo acerca da formação de professores. Além disso, estou tendo a oportunidade de publicar
trabalhos em livros, anais de congressos e revistas especializadas em educação a cargo de editoras na Espanha;
pude também participar de Tertúlias Literárias e Musicais desenvolvidas com pessoas adultas escolarizadas;
estou podendo dialogar com equipes de pesquisa, com diretores de escolas de pessoas adultas e observar os
trabalhos que
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vêm sendo realizados, principalmente pelas equipes que investigam sobre a área da educação de pessoas adultas,
o que vem colaborando para dar maior consistência teórica e metodológica ao meu trabalho de tese.
Convém destacar que três fatores vêm contribuindo para o alcance dos objetivos do Programa de
Doutorado na UAB e dos meus planos de atualização e de qualificação docente: a competência dos professores, a
qualidade e a quantidade do acervo das bibliotecas e a possibilidade de acesso à tecnologia mais moderna nesta
universidade.
Através do Programa de Doutorado da Universidade Autônoma de Barcelona, está sendo possível
ampliar a minha compreensão acerca do meu objeto de estudo, revisar a literatura pertinente, atualizar e
enriquecer conhecimentos sobre currículo e metodologia da pesquisa entre outros assuntos e, ainda, estudar
temas transversais, tais como: questões de gênero, diversidade, multirreferencialidade, multiculturalidade,
globalização, inclusão/exclusão, conflito, inserção profissional, câmbios sociais, os quais detêm uma estreita
articulação com as temáticas que tangenciam a minha investigação.
Esse relato e as suas reflexões demonstram e expõem a minha preocupação com a formação dos
professores e a tendência em adotar a educação de adultos como uma linha investigativa e de trabalho adaptada a
minha vivência pessoal e profissional.

iv. Relevância e características do tema investigado
A importância deste tema é ajudar a detectar necessidades formativas para o professorado que atua nas
classes de educação de jovens e adultos, justificando-se por apresentar as seguintes características:



é um tema instigante, especialmente importante do ponto de vista científico e pouco explorado em
termos de investigação educativa;



o trabalho investigativo intencionou detectar as necessidades educativas do professorado que atende a
um coletivo formado por jovens e adultos que aspiram a uma profissionalização;



teve a pretensão de mapear as principais características em termos de experiências, dificuldades,
limitações, representações dos educadores;



explorou as histórias de vida e os percursos formativos dos professores incentivando o conhecimento de
si, na tentativa de conhecer e identificar o educador de jovens e adultos.
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A escolha deste tema foi propiciada pela insuficiência de trabalhos de pesquisa sobre a formação inicial
e a formação continuada do educador de EJA no Brasil, como reconhece Pereira (2006) após ter efetuado um
levantamento dos trabalhos e pôsteres apresentados em reuniões anuais da ANPED (Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), entre o período de 2000 a 2005, o que pode representar o “pouco
prestígio” pela educação de jovens e adultos ou até mesmo uma lacuna nesta área de investigação.
A finalidade deste estudo foi a de identificar as características básicas do professorado que atua nas
classes de educação de jovens e adultos, apresentando fatores / indicadores de qualidade para a melhoria da sua
formação, contribuindo para a criação de uma nova cultura de formação de professores.
A partir de um processo de avaliação participativa, ao longo de seis anos, como coordenadora e docente
de um curso de especialização em educação básica de jovens e adultos emergiram alguns aspectos cruciais que
centralizavam os interesses e as necessidades prioritárias do professorado e alunado, quais sejam:

a) o saber e o fazer pedagógico na área de ensino-aprendizagem de jovens e adultos;
b) as condições materiais de concretização de proposta pedagógica para os professores e os
alunos;

c) a inter-relação entre teoria e prática no cotidiano escolar;
d) a praticidade e a aplicabilidade das disciplinas, conteúdos e metodologias estudadas e
desenvolvidas frente ao trabalho educativo com jovens e adultos.
Os aspectos pedagógicos já sinalizados em trabalho anterior (Tesina), como as questões relacionadas
com a função docente, o papel do professor, os traços marcantes do professorado, dentre outros, estão sendo
melhor analisados nesta Tesis Doctoral, dando-se um aprofundamento, do ponto de vista pedagógico, enfocando
aspectos importantes que possam ajudar a estabelecer um contorno nítido acerca do processo identitário dos
professores de EJA e a relacionar as características levantadas com a sua formação, sua experiência e a sua
prática pedagógica.
De certa forma, esta discussão já foi trabalhada na Tesina e está sendo retomada na Tesis Doctoral com
maior profundidade, vez que o tema tangencia a questão da formação dos professores na educação de adultos,
bem como aspectos curriculares que devem compor esta formação específica, tanto em se tratando da formação
inicial como da formação continuada.
A temática que me propus a estudar possibilitou a caracterização da identidade profissional dos
professores no processo da educação de jovens e adultos, mapeando
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informações relevantes sobre sua formação, suas experiências, suas representações de ensino, o significado do
que é ser professor e, ainda as implicações na prática educativa das concepções teórico-metodológicas dos
professores.
Este estudo intencionou, primeiramente, deslanchar uma reflexão crítica acerca da formação do
professor, apresentando posicionamentos de educadores renomados no Brasil e no exterior, sobretudo na
Espanha, com destaque para a importância desta formação para o educador de adultos e a necessidade de se
incrementar a investigação na área da educação de adultos. Pretendeu, também, desenvolver esta investigação
tomando-se como referência dois programas de formação continuada de professores e um programa de
aperfeiçoamento de docentes existentes na Universidade do Estado da Bahia.
Esta investigação foi baseada em bibliografia pertinente acerca da formação de professores no cenário
internacional, notadamente na Espanha, chamando a atenção para a especificidade da educação de pessoas
adultas (como trata a literatura espanhola), travando uma discussão sobre os estudos e as pesquisas acerca desta
temática, intentando apontar lacunas existentes no processo formador do educador de adultos, mapear um perfil
definidor e a identidade deste profissional e tentar abrir novas perspectivas para a sua formação a partir dos
interesses pessoais e profissionais, das necessidades e das motivações dos professores investigados, que
emergiram dentre os resultados desta pesquisa.
O resgate da memória coletiva e individual dos professores da educação de jovens e adultos foi uma das
intenções deste trabalho, o que se vem constituindo em um grande desafio para qualquer pesquisador.
Provocar o debate acerca da formação de professores, sobretudo aqueles que atuam no segmento da
educação básica de jovens e adultos, apontando falhas e as lacunas existentes no processo formador e abrindo
novas perspectivas para a formação continuada do educador de adultos são também principais propósitos deste
trabalho investigativo.
Traçar uma breve retrospectiva histórica sobre a experiência em educação na Bahia, no âmbito de um
centro educativo - a Universidade do Estado da Bahia-(UNEB), se constituiu na preocupação central deste
trabalho, contextualizando programas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou seja, o Programa AJA
BAHIA, o Programa Alfabetização Solidária (ALFASOL) e o Programa de Pós-Graduação da UNEB,
especificamente o curso de especialização em EJA, apresentando críticas e reflexões, valorizando avanços e
comentando os problemas e as dificuldades que pontuaram a trajetória percorrida por estes programas nestes
últimos anos.
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Destacar a criação e a implantação no Departamento de Educação de um curso de especialização em
educação básica de jovens e adultos, como uma ação pioneira que se direcionou para formar e qualificar o
professorado que atua em EJA é uma das contribuições deste trabalho, vez que este curso foi proposto como uma
resposta para contrabalançar o descaso e o descompromisso do governo com a EJA, como ainda para atender às
diretrizes da legislação educacional, às prioridades nacionais demarcadas pelo Ministério de Educação e à
demanda crescente por qualificação de professores no Estado da Bahia.
Concordo com a afirmativa de Larrosa (1999:50) que “pensar sobre educação implica construir uma
determinada autoconsciência pessoal e profissional que sirva de princípio para a prática, de critério para a crítica
e a transformação da prática, e de base para a auto- identificação do professor”.
Nesta direção, a intenção de investigar a formação dos professores e a sua identidade profissional não se
constitui para mim apenas uma opção teórica, antes, sobretudo, é uma forma de pensar sobre a educação, de
reencontrar a minha própria história, me auto- identificando com os professores/alfabetizadores que investigo.
Reafirmo a intenção de que “es necesario escuchar con sensibilidad las voces de los profesores, sus
denuncias, sus pedidos, dar oportunidad a sus necesidades, efectuar un rescate histórico a partir de sus narrativas,
del conocimiento de su trayecto profesional, marcado por el sufrimiento, por la discriminación (social, racial y
de genero) por la exclusión social” (Dantas, 2007, p.19).4 Com esta intenção, para realizar a pesquisa de campo
trabalhei, concomitante à realização desta pesquisa, como Formadora dos professores que estavam sendo
investigados e como Docente integrante da Equipe Técnica dos programas de extensão que faziam parte da
minha investigação.
Entendo que recuperar memórias de professores é rearticular a identidade profissional docente na
tentativa de sistematizar concepções, representações, lembranças marcantes que pontuaram a história e a
trajetória profissional dos sujeitos sociais investigados. Para uma melhor compreensão deste processo identitário,
considero importante fazer parte da cena investigada, participando das atividades, vivências e experiências que
estão sendo oportunizadas aos professores investigados.

Este trecho foi retirado do trabalho que apresentei no I Congrès International sobre a temática “Noves
Tendències en la Formació Permanent del Professorat” realizado pela Universidad de Barcelona, no período de 5
a 7 de setembro de 2007 e organizado pela FODIP e pelo ICE, em Barcelona, na Espanha.
4
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Tendo como um dos propósitos deste trabalho realizar um resgate histórico da experiência em educação
de jovens e adultos na UNEB, foram destacados os aspectos favoráveis dos dois programas de extensão
investigados, que podem colaborar para uma avaliação das ações, na tentativa de se lançar uma proposta
educativa para o futuro que traga a melhoria tanto da oferta em EJA, quanto da formação dos professores que
atuam ou que irão atuar neste segmento educacional.
Este trabalho de pesquisa culmina com uma proposta de inclusão de uma linha de investigação no curso
de Mestrado em Educação e Contemporaneidade, instalado no Departamento de Educação da UNEB, para
revelar o “estado da arte”, enriquecer o estudo e a pesquisa nesta área educativa, intentando ampliar e aprofundar
conhecimentos, aumentando a produção científica sobre esta temática.

v. Objetivos e abordagem metodológica da investigação
Esta investigação teve como objetivo geral: “Melhorar a formação do educador de adultos a partir do
conhecimento das características que configuram o seu percurso formativo e a sua identidade profissional,
visando analisar suas principais representações de ensino e propor novas estratégias para a sua formação e a sua
atuação na prática sócio-educativa.”
Os objetivos específicos permitiram:



Discutir as políticas públicas mediante um estudo acerca da legislação educacional identificando
princípios pedagógicos, critérios e normas que orientam a formação dos educadores de adultos;



Analisar os pressupostos teóricos, metodológicos e os aspectos históricos encontrados nos programas de
educação de adultos na Bahia, coordenados pela Pró-Reitoria de Extensão da UNEB;



Conhecer e mapear as experiências, dificuldades, interesses, motivações do professorado que atua nesta
modalidade educativa;



Traçar o percurso formativo dos professores de jovens e adultos destacando as principais características
que ajudaram à compreensão da sua identidade profissional;



Comparar as competências básicas para a formação profissional dos professores de jovens e
adultos.com as novas competências para ensinar propostas por Philippe Perrenoud;
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Propor uma linha de investigação na formação de professores que leve em consideração as histórias de
vida, os contextos culturais, as necessidades educativas e os interesses dos professores.
A preocupação com a melhoria da qualidade do ensino, a atualização dos meus conhecimentos e a

necessidade de uma melhor qualificação para desempenhar a minha função de docente foram os principais
motivos que marcaram a minha opção em ingressar no Programa de Doctorat em Qualitat i Processos d’Inovació
Educativa, promovido na Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Durante a elaboração da Tesina
(documento de conclusão do segundo ano), mediante uma sugestão de uma colega do doutorado, tomei
conhecimento dos estudos e pesquisas que foram e/ou estavam sendo realizados na Espanha a partir das histórias
de vida e das narrativas autobiográficas. Primeiramente, tive acesso ao trabalho sobre investigação biográficonarrativa em educação, realizado pela equipe de professores de la Facultat de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada, composta por Antonio Bolívar, Jesús Domingo e Manuel Fernández e fiquei fascinada
pelo enfoque metodológico empregado a esta temática; com base na leitura deste trabalho, percebi a relevância
de se efetuar um trabalho investigativo com professores de adultos, adotando, portanto, esta perspectiva
metodológica na pesquisa que embasa esta tese de doutorado. Posteriormente, durante o desenvolvimento do
trabalho de campo e da elaboração preliminar da tese, tive acesso às publicações do professor Jorge Larrosa da
Universidade de Barcelona sobre narrativas autobiográficas onde o tema é tratado com muita propriedade e com
leveza poética. Nesta mesma ocasião, tive acesso aos trabalhos referentes à tese do doutorado em educação do
professor Elizeu Souza, da UNEB, defendida em 2004, que teve o professor Antonio Nóvoa, de Portugal, como
co-orientador, tratando sobre as temáticas “narrativas de formação” e “estágio supervisionado”.
Esta pesquisa, desenvolvida mediante o Programa de Doutorado da Universidade Autônoma de
Barcelona (UAB), inscreve-se na perspectiva epistemológica e metodológica da abordagem experiencial ou
biográfica, preconizada por Josso (2004) e trabalhada por vários outros autores, que se caracteriza por narrativas
autobiográficas centradas na trajetória profissional de professores de adultos. Autores como Belmira Bueno,
António Nóvoa, Pierre Dominicé e Marie-Christine Josso sempre se referem às autobiografias como “biografias
educativas”, enfatizando o seu caráter formativo e a utilização das mesmas como instrumentos de formação, que
podem estar ou não interligados a uma pesquisa. Por entender que esta
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escolha metodológica potencializa um trabalho formativo e autoformativo em educação de adultos é que assumi
esta perspectiva, priorizando o uso de autobiografias e a organização de experiências vividas por professores
e/ou alfabetizadores, que podem auxiliar e melhorar substancialmente o trabalho pedagógico desenvolvido nos
espaços educativos em classes de jovens e adultos.
Adotando esta perspectiva epistemológica e metodológica da abordagem biográfica ou experiencial (tal
como é empregada por Josso, 2004), este trabalho recolheu narrativas autobiográficas de professores que atuam
nos programas extensionistas em uma instituição pública destacando as singularidades, as regularidades e as
pluralidades encontradas, a partir das respostas do professorado.
Contribuiu decisivamente para a minha decisão em adotar esta abordagem metodológica no meu
trabalho de investigação sobre formação de professores o Simpósio Internacional acerca da temática “La millora
de les oportunitats educatives en una societat en transformació”, promovido pela UAB, em 2003, em Barcelona,
onde ao apresentar um trabalho sobre formação de professores em educação de adultos, tive a oportunidade de
conhecer, discutir, debater e refletir sobre experiências e estratégias metodológicas em formação de professores
desenvolvidas em países da Europa e da América Latina.
O panorama da investigação abordado neste Simpósio serviu para ampliar e atualizar os meus
conhecimentos sobre a educação, ao tempo em que reforçou o meu interesse em estudar a vida e a prática dos
professores que ministravam classes no segmento educacional correspondente ao ensino de pessoas adultas.
Na minha investigação foi priorizada a abordagem qualitativa, vez que se trata de um fenômeno
complexo e multifacetado como é a educação de adultos; também porque esta abordagem permite trabalhar com
valores, crenças, representações, sentimentos, opiniões, adequando-se à complexidade do fenômeno estudado,
atentando-se a processos, fatos particulares, grupos e indivíduos específicos, situados em um determinado
contexto sócio- histórico.
Entrecruzando vida pessoal dos professores de adultos e o contexto social, se colocou a história de vida
no quadro amplo da história oral, como uma ferramenta teórica e metodológica valiosa para se trabalhar com
narrativas, autobiografias, depoimentos, reflexões dos professores e conhecimento de si.
Compartilhando da perspectiva de Souza (2006), o trabalho foi centrado nas autobiografias dos
professores por entender que:
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A abordagem biográfica instaura-se como um movimento de investigaçãoformação, ao enfocar o processo de conhecimento e de formação que se vincula ao
exercício de tomada de consciência, por parte do sujeito, das itinerâncias e
aprendizagens ao longo da vida, as quais são expressas através da metarreflexão do
ato de narrar-se, dizer-se de si para si mesmo como uma evocação dos
conhecimentos construídos nas suas experiências formadoras (Souza, 2006, p. 14).
Entendo que a narrativa se inscreve no campo da autoformação porque possibilita a reflexão sobre os
saberes adquiridos, a tomada de consciência sobre a trajetória vivida, o reconhecimento das dificuldades e
obstáculos superados, estabelecendo representações sobre elementos importantes da profissão de professor.

vi. Composição dos capítulos
Este trabalho está estruturado em várias partes, em oito capítulos. Intenciona contribuir para apresentar
características que contornam o perfil dos professores de educação de adultos na Bahia e apresentar um esboço
de uma proposta de intervenção com a inclusão de uma vertente que contemple a educação de adultos dentre as
linhas de pesquisa do Mestrado em Educação e Contemporaneidade, existente no Departamento de Educação –
Campus I, da Universidade do Estado da Bahia.
Primeiramente, na introdução é feita uma breve explanação sobre o conteúdo geral do trabalho, seus
objetivos, intenções, inquietações e propósitos do estudo, destacando o eixo central do trabalho que é análise dos
programas em EJA coordenados pela UNEB, na intenção de verificar a contribuição desses programas no
percurso de formação e autoformação dos professores.
Logo na sua primeira parte, inicia com um breve narrativa sobre a minha experiência profissional como
professora do sistema público de ensino, tanto no âmbito municipal, como no âmbito estadual. Comenta os
principais eventos em educação nos quais tive participação efetiva, narra a minha experiência como professora
universitária e apresenta as reflexões decorrentes de toda esta experiência profissional e acadêmica relacionadoas com a temática estudada.
O primeiro capítulo, intitulado “Na estrada da vida: identidade, formação e autoformação”, abrange
uma justificativa científica no bojo da formação do educador, trata da educação de adultos e da sua justificativa a
partir de uma análise sobre o estado da arte atual da formação de professores. Primeiramente, esclarece o quadro
conceitual empregado ao
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longo deste trabalho, em seguida faz-se uma caracterização do estudo expondo sobre as concepções trabalhadas
na pesquisa, e ainda, apresenta as possibilidades de estudo e de investigação da temática escolhida; tece uma
reflexão sobre a formação do educador na busca de conceituações teóricas que caracterizem também o educador
de jovens e adultos; analisa as competências para a formação profissional em educação de adultos e, por fim,
estuda a função e a autonomia docente, dialogando com diversos autores e configurando o marco teórico que
constituirá a teia de todo este trabalho.
O segundo capítulo, com o título de “Educação de Jovens e Adultos-EJA: cenário e contextualização
da pesquisa,” apresenta o cenário onde se desenvolve a pesquisa de campo, o contexto gerador da investigação,
trazendo dados de um diagnóstico para reflexão dos diversos problemas que afetam a educação de jovens e
adultos; destaca alguns aspectos comparados com a educação de adultos na Espanha e a evolução das
concepções de alfabetização. Apresenta, ainda, um breve histórico sobre as políticas públicas da EJA no Brasil e
na Bahia, enfatizando as ações que serviram para concretizar esta política educacional. Apresenta os principais
programas de extensão coordenados pela UNEB, tendo antes salientado as características desta universidade e o
contexto onde está inserida.
O terceiro capítulo, sob a denominação de “Percursos Delineadoss: dimensões metodológicas da
pesquisa,” focaliza a metodologia empregada neste trabalho, baseada numa abordagem autobiográfica e no
desenvolvimento de um trabalho de campo com cinqüenta informantes, mediante uma investigação
predominantemente qualitativa, justificando a amostra selecionada, os instrumentos utilizados, os procedimentos
metodológicos e as etapas da pesquisa. Dentre as estratégias metodológicas, consta a realização de uma
entrevista estruturada e a recolha de narrativas autobiográficas com 13 professores que atuam na modalidade de
educação da qual participam jovens e adultos.
O quarto capítulo, intitulado “Os programas em EJA na Bahia: perspectiva histórica” é dedicado aos
programas de extensão e de especialização no campo da educação de jovens e adultos, no âmbito da
Universidade do Estado da Bahia. Apresenta um relato e uma análise circunstanciados em forma de um breve
panorama histórico dos três programas selecionados, intentando destacar as características e os avanços de cada
programa, dar uma visão macro sobre a EJA, na busca de um resgate histórico que justifica a escolha do tema
para este estudo. A formação continuada é destaque nos programas de extensão analisados, sendo ilustrada com
fotos selecionadas durante o processo de capacitação dos professores.
O quinto capítulo, que recebeu o título de “Caminhos Trilhados na Pesquisa: dimensões formadoras,
resultados, reflexões e avanços,” apresenta e analisa os dados
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primários resultantes dos instrumentos metodológicos aplicados pelos coordenadores e orientadores dos dois
programas de extensão selecionados para estudo. Nele está sendo demonstrado, através de gráficos, tabelas e
quadros, a estrutura e o funcionamento dos programas, os dados mais representativos, a fim de se obter uma
visão geral dos programas e o seu desenvolvimento em diferentes municípios baianos. Em uma análise mais
geral, são expostas as três dimensões formadoras dos programas de extensão e as suas implicações sobre o
trabalho pedagógico. A segunda parte, com base nos dados quantitativos e qualitativos apresenta as reflexões
sobre a alfabetização, os avanços e ganhos obtidos mediante a formação continuada dos professores inseridos
nos programas selecionados para esta investigação.
O sexto capítulo, que se denominou “Trajetórias da Pesquisa: sujeitos da EJA e identidade
profissional,” busca uma sistematização sobre o perfil biográfico e o processo identitário do professor de jovens
e adultos, apresentando os dados provenientes do trabalho de campo, mediante a recolha feita através de
entrevista estruturada realizada com uma amostra de cinqüenta educadores da EJA selecionados, especialmente,
para esta investigação.
Faz um destaque para as idéias que consideram o professor como pessoa e as articulações com sua
formação enquanto profissional da educação.
No sétimo capítulo, intitulado “Estrada, Memória e Trajetória: as biografias narrativas e a formação,”
traça uma análise das narrativas autobiográficas dos professores, conceituando o que se entende por biografia,
autobiografia, por pesquisa narrativa e articulando comentários críticos a respeito dos achados nas narrativas
apresentadas, interpretando o texto narrativo a partir de eixos temáticos e de unidades de significado. Tece
comentários acerca das concepções de formação, autoformação e dos significados destas para a prática do
educador. Tenciona, deste modo, discutir pluralidades, singularidades, regularidades e irregularidades a partir
das narrativas dos professores de jovens e adultos visando destacar as características marcantes do processo
formativo destes sujeitos históricos.
Nas considerações finais, no oitavo capítulo, coloca-se em destaque as principais inferências
encontradas a partir dos instrumentos metodológicos dos programas de extensão, em seguida, comenta-se os
resultados da investigação baseada nas histórias do percurso formativo dos professores de jovens e adultos e nas
entrevistas (estruturada e autobiográfica) que foram realizadas com os professores na Bahia.
Ainda nas considerações finais, se destaca o alcance dos objetivos do trabalho mediante a metodologia
escolhida, os instrumentos aplicados, as observações feitas sobre a prática dos professores e a leitura crítica da
experiência investigativa vivenciada; é onde se
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expõem as limitações, contribuições e novas perspectivas para a educação de jovens e adultos. Neste tópico, se
trata também de apresentar uma proposta de intervenção em EJA, ou seja, da criação de curso específico em
educação de adultos e de uma linha de trabalho investigativo a ser desenvolvida como resultante da tese de
doutorado.
Ao final da tese, se apresenta as referências bibliográficas contendo todas as informações técnicas das
obras consultadas concernentes aos livros, revistas científicas, relatórios, teses de doutorado, artigos, anuários,
projeto de pesquisa, trabalhos publicados em seminários, congressos, simpósios; apresentam-se, ainda, os
apêndices e anexos contendo mapa, os quadros e tabelas ilustrativos dos dados analisados, os instrumentos de
pesquisa e os formulários utilizados nos programas de extensão da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e,
ainda as memórias educativas dos professores investigados.
Justifica-se, plenamente, esta investigação científica por considerar que a abordagem autobiográfica
propiciou subsídios para conhecer e melhorar a prática pedagógica dos professores e que a análise documental
serviu também para a construção do conhecimento sobre o processo histórico–social da educação de adultos,
situando-o em contextos políticos concretos, baseando-se na compreensão de que a educação é uma forma social
concreta, e que, por conseguinte, faz parte das estruturas de poder e de saber da sociedade.
A pretensão deste trabalho, portanto, foi conhecer quem é este educador de adultos e a sua prática
educativa, levantando aspectos que podem servir como focos de investigação em futuros trabalhos científicos,
responder às questões postas, solucionar os problemas da pesquisa, ampliar novos saberes sobre a formação
continuada, gerando conhecimentos práticos e teóricos acerca da temática investigada.
As contribuições esperadas serão, sobretudo, inovar linha de investigação para outros pesquisadores,
potencializar pesquisas acerca dos professores que atuam em EJA, servir para discutir e suscitar reflexões mais
aprofundadas acerca da importância do educador de adultos na atualidade, além de provocar o debate acerca da
educação de adultos e de suas modalidades de atuação, apontando soluções e novas estratégias para a melhoria
da formação do alfabetizador e do educador de jovens e adultos.
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CAPÍTULO I – NA ESTRADA DA VIDA: IDENTIDADE, FORMAÇÃO E AUTOFORMAÇÃO

Este capítulo trata, primeiramente, do quadro conceitual onde se tenta esclarecer alguns termos que
estão sendo empregados ao longo da tese, em seguida, aborda as concepções de formação, de autoformação e as
aproximações acerca da formação do educador, estabelecendo um paralelo com a formação do educador de
adultos; apresenta e analisa a função e a autonomia docente, debatendo a questão do papel do professor com base
em diversos autores, fazendo um contraponto com os saberes da experiência e destaca as características que
contornam o perfil do educador; posteriormente, ao abordar a temática da construção da identidade do professor
tento elucidar as diferenciações entre profissão, profissionalismo e proletarização de acordo com o marco teórico
escolhido, na direção de compreender as relações possíveis de se estabelecer entre esses termos no âmbito da
formação docente.
A intenção, neste capítulo, é de apresentar aproximações acerca da formação do educador, a partir de
contribuições de vários autores que vêm pesquisando, estudando e publicando sobre este tema, na tentativa de se
fazer uma contraposição das suas concepções, discutir o papel dos educadores e destacar a importância dos
saberes da experiência. Uma análise sucinta sobre a formação do professor em EJA será apresentada, baseandose nas próprias afirmações dos autores estudados, onde se dará um destaque à influência do educador Paulo
Freire, no sentido de demonstrar a relevância das suas idéias para o estudo da formação dos professores em
educação de adultos.
Quadro conceitual: esclarecimento de termos
Primeiramente é bom esclarecer que se entende a Formação Básica de Adultos (FBA) como o “conjunto
de atividades ou programas que se orienta para a solução de necessidades tanto do tipo social como pessoal” (de
acordo com o documento Jornadas de Trabalho de Âmbito Estatal, UB, 2000) sendo a formação de adultos
construída a partir de amplos programas que envolvem desde a alfabetização funcional, passando pelo ensino
supletivo, os cursos de aceleração da aprendizagem ministrados no turno noturno e os cursos regulares tanto para
complementação de estudos, como para atualização de conhecimentos e preparação para o acesso à universidade.
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Situam-se, também, como FBA a educação à distância e todas as ações formativas que orientam a
formação mais geral e generalista em direção à formação ocupacional e contínua, que devem capacitar as
pessoas a fim de que possam reivindicar seus direitos e esclarecer as suas responsabilidades.
Vale destacar que o termo “educação de adultos” refere-se a uma área especializada em educação, tendo
sido popularizado e divulgado por organismos internacionais como a UNESCO. Esta organização vem
contribuindo, decisivamente, para a discussão e a disseminação de ações voltadas para o combate ao
analfabetismo, para difundir concepções de educação de adultos e estratégias contra as desigualdades sociais,
notadamente em países do Terceiro Mundo.
Convém ressaltar que o termo “adulto” não se refere, no contexto deste trabalho, ao aluno regular que
busca uma melhor qualificação, mas, aquele aluno que ainda não tem a sua escolaridade básica garantida, que
tem 15 anos ou mais de idade, é aquele aluno que foi excluído da escola, do ensino fundamental regular, que
apresenta baixo nível de instrução escolar, que, normalmente, se encontra desempregado, ou que trabalha em
ocupações urbanas qualificadas e não qualificadas, ou em ocupações rurais, sazonais e temporárias, fazendo
parte da economia informal.
Os alunos da EJA no contexto deste trabalho, via de regra, são pessoas analfabetas ou com reduzida
instrução, que por longos momentos de suas vidas foram silenciadas, não podiam, anteriormente, exercer o seu
direito de votar, de escolher os seus representantes legais, nem de se candidatarem a nenhum cargo eletivo;
algumas pessoas já chegaram à condição de internalizar que são incapazes de aprender qualquer conteúdo, que
não possuem nenhum saber válido, que o fato de aprender a ler e a escrever não vai provocar nenhuma mudança
em suas vidas.
É importante, também, esclarecer o que se compreende por “extensão”, vez que o estudo tece discussões
e analisa a formação continuada no interior de dois programas de extensão. Sendo encarada como trabalho social
que pode interferir positivamente na transformação da sociedade, a extensão, neste trabalho investigativo, é
considerada como uma função essencial e indissociável do ensino e da pesquisa. Ela se concretiza mediante “a
realização de ações globalizantes e organicamente articuladas através de programas/projetos elaborados por
organismos governamentais [...]”, conforme anuncia Tavares (1997:197) como a possibilidade atual e mais
viável da extensão universitária. A extensão, para esta autora, é uma das atividades mais essenciais da
universidade para qualquer sociedade moderna.
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Convém sinalizar que se entende por “representações sociais” que os professores apresentam ao longo
deste trabalho, com base nos estudos de Moscovici (2003) como sendo as construções em termos de valores,
conceitos, normas, atitudes, crenças e imagens que dependem do contexto social e das condições objetivas em
que emergem. Ele conceitua a representação social como sendo “uma forma de conhecimento prático, elaborado
e compartilhado no meio social, contribuindo à construção das visões e ações dos grupos” (Moscovici, 2003, p.
72). Ainda segundo este autor, a representação é resultante de uma série de fatores (sociais, cognitivos,
antropológicos, históricos, culturais) que se inter-relacionam para formar idéias, conceitos, imagens de fatos,
processos e comportamentos de indivíduos e grupos em um determinado contexto social.
A concepção de formação e de autoformação
Entendo a formação como um processo contextualizado que se constrói nas trajetórias da escolarização,
nas vivências, nas trocas de experiências ao longo da vida que nos torna um constante aprendiz, em permanente
transformação e em construção de nossa identidade e subjetividade. Tal concepção faz com que eu acredite que
se deve superar o conceito de formação baseado no prisma da racionalidade técnica a qual era entendida como
um repasse, uma transferência de conhecimentos ou simples preparação do docente para desempenhar
determinadas tarefas, geralmente planejadas por Técnicos ou Especialistas em educação.
Este modelo de formação de professores que se baseava na racionalidade técnica passou a ser muito
questionado a partir da década de 90, uma vez que defendia como princípio a aplicação na prática das teorias
aprendidas de forma distanciada da realidade cotidiana da sala de aula, tratando o professor como simples
cumpridor de tarefas pensadas e planejadas por outro profissional em educação, não atendendo às necessidades
dos professores para um bom desempenho, além de priorizar a eficácia, a eficiência e os resultados do ensino
subestimando o processo educativo. Neste prisma, Nóvoa (1992:15), acusa este modelo de racionalidade técnica
alertando que este contribuiu para consolidar a crise de identidade dos professores e acentuar o processo de
desprofissionalização, como ele mesmo afirma: “não é alheia a esta evolução que foi impondo uma separação
entre o eu pessoal e o eu profissional. A transposição desta atitude do plano científico para o plano institucional
contribuiu

para

identificar

o

controlo

sobre

os

professores,

desprofissionalização”.
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Reconhece-se que, a partir do ano de 1990, emergiram variadas pesquisas e estudos que adotam a
perspectiva das histórias de vida, a história oral, o resgate da memória educativa, a abordagem da autobiografia e
narrativas dos professores, as quais levam em consideração a experiência do sujeito adulto e a sua história de
vida como fonte de conhecimento e como estratégia de formação. Através desta perspectiva, o sujeito produz o
conhecimento de si, de suas relações com o outro, dos seus sucessos, dos seus fracassos, de suas limitações, de
suas dificuldades, mediante a reconstrução do seu percurso formativo e das aprendizagens que se construíram ao
longo do seu processo identitário.
Dentre esses estudos, destacam-se os empreendidos pela professora e pesquisadora Marie-Christine
Josso, quando em 1991, publica, em Genebra, a sua tese de doutoramento sob o título “Cheminer vers soi” (cujo
título em português seria Caminhar para si), onde ela tece uma significativa abordagem apoiando-se em
diferentes campos das ciências humanas (a antropologia, a sociologia, a psicologia) e apresenta a concepção de
formação a partir de três perspectivas diferentes: uma primeira perspectiva entendida como aprendizagem de
competências e de conhecimentos, que desloca o eixo formativo do processo de formação para a ação educativa;
uma segunda perspectiva que vê a formação como um processo de aprendizagem e de conhecimento e uma
terceira que entende a formação como um projeto, centrada no sujeito e que se inscreve numa abordagem
biográfica. (Josso, 1991, p.47). Ela faz uma distinção entre a ação de formar que tem articulação com o papel do
formador e a ação de formar-se que se articula com o próprio sujeito se constituindo numa integração entre os
conhecimentos e o saber-fazer numa prática concreta (Josso, 2004). Por isso é que Nóvoa acentua que “formar é
sempre formar-se”, já que “ninguém forma ninguém”, cabendo ao indivíduo transformar-se no seu processo de
formação e “transformar em formação os conhecimentos que adquire ou as relações que estabelece” (Nóvoa,
apud Josso, 2004: 14-15).
Segundo esta pesquisadora, a formação pode ser vista “... como um lugar e um tempo em que o
significado de situações e acontecimentos pessoais, sociais e profissionais pode ser tratado nesses diferentes
registros, a fim de facilitar uma visão de conjunto, aumentar a capacidade de intervenção pertinente e otimizar as
transações entre atores”(Josso, 2007, p.16). A formação neste sentido integra a reflexão, permite a colocação de
problemas e questões que são comuns, facilita a troca de experiências e a busca coletiva de novas estratégias,
novos métodos e novos recursos, melhorando a intervenção dos formadores e reformulando a prática docente a
partir de um novo prisma. Nesta perspectiva, dá ênfase à formação experiencial quando trabalha com material
narrativo que expõe as experiências significativas das aprendizagens dos sujeitos investigados nos seus
itinerários socioculturais.
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A experiência que caracteriza a subjetividade e a identidade profissional traz uma carga simbólica de
atitudes, comportamentos, sentimentos, o saber-fazer pedagógico, atribuindo-se valor ao que foi vivido e
experienciado. Como acentua Josso (2004), as experiências são “vivências particulares” que só alcançam o status
de experiência quando o que foi vivido, percebido, sentido é submetido a um trabalho reflexivo. Neste sentido, a
experiência se torna formadora quando “implica uma articulação conscientemente elaborada entre atividade,
sensibilidade, afetividade e ideação” (idem, p. 48).
A partir desta perspectiva, Pineau (1999) entende a formação, inicialmente, como uma autoformação
que se ampara numa abordagem biográfica ou experiencial e que desvenda, por intermédio das narrativas, os
conhecimentos acumulados, as aprendizagens experienciais e as relações entre o vivido e as situações do
cotidiano. Esta situação é facultada porque possibilita ao sujeito colocar-se, ao mesmo tempo, numa posição
privilegiada de autor e ator do seu passado, de seu percurso de vida, tendo uma visão geral do conjunto das suas
vivências, uma vez que “a construção e a regulação desta historicidade pessoal são talvez as características mais
importantes da autoformação” (Pineau, 1988, p.73), podendo ter uma compreensão crítica da sua experiência e
aprender com as lições do passado.
Souza (2006:37) reforça e amplia esta perspectiva expressando que pensa “a educação como um
processo de autotransformação do sujeito que envolve e provoca aprendizagens em diferentes domínios da
existência, evidenciando o processo que acontece em cada sujeito, traduzindo-se na dinâmica que estrutura ou é
estruturada por cada um no seu modo de ser, estar, sentir, refletir e agir”.
A escolha desta perspectiva contribuiu para uma melhor compreensão do percurso formativo dos
professores de adultos, focalizando tanto a formação permanente, como a sua formação inicial visando apreender
as experiências, as representações, as vivências, os momentos marcantes das histórias de vida destes sujeitos
investigados.
Entendo que os cursos de formação, como assinala André (2006), desempenham importante papel
porque desenvolvem atitude vigilante e indagativa, orientando as decisões dos professores, o que fazer e como
fazer em situações de ensino.
A formação dos profissionais em educação é destacada na LDB/1996, no Título VI, Artigo 61, onde
afirma que deve “atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada
fase do desenvolvimento do educando”, tendo como fundamentos: “a associação entre teorias e práticas,
inclusive mediante a capacitação em serviço e aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades” (Carneiro,1998, p.144). Nesse caso, a lei reconhece a importância de
se
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ampliar as possibilidades de formação, incluindo a capacitação em serviço como uma alternativa de qualificação
do professor para o trabalho.
Vale ressaltar, que se entende por formação inicial a primeira etapa do processo de formação de
professores, tanto aquela realizada nos cursos de Magistério (ensino médio) ou de graduação (ensino superior),
em nível de licenciatura, como aquela efetuada nos cursos de capacitação ou de formação, nos seminários, nos
encontros pedagógicos, em que os professores vão adquirindo competências básicas para desenvolver ações e
atividades dentro de uma modalidade específica de ensino. Dentro desta definição ampla, boa parte dos
professores investigados estava vivenciando um processo de formação inicial para desenvolverem uma
experiência como alfabetizadores/as em programas coordenados pela universidade.
A formação continuada no âmbito deste trabalho é vista como um processo constante de formação,
contextualizado, onde se considera como eixo central o estudo e a análise da prática pedagógica dos professores
atuantes nos programas investigados. Acredito que o processo formativo não pode ser distanciado da prática,
sendo estreitamente vinculado às situações reais de ensino-aprendizagem e considerando-se o professor como
sujeito construtor de sua própria prática.
É preciso pôr em relevo o que se entende por prática pedagógica como sendo “uma prática social
orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos e inserida no contexto da prática social” como afirma Veiga
(1992:16). A prática de que trata esta tese não está dissociada do conjunto de idéias sistematizadas que
configuram a teoria, não se separa o saber do fazer, a concepção da execução, caminhando-se numa perspectiva
de prática reflexiva.
Baseando-se nestas concepções, o trabalho de investigação com professores de adultos acolheu o
contexto da formação tanto inicial como continuada para recolher narrativas de percurso profissional sob a
perspectiva de desvelar heranças, os momentos marcantes da vida pessoal e profissional, as formas de aquisição
das experiências, as singularidades, resgatando as contribuições destas narrativas para se compreender o
processo de construção da identidade destes professores e revelar aproximações sobre a sua formação.
Aproximações sobre a Formação do Educador

As reflexões sobre a formação do educador são extremamente importantes desde que se considera a
educação como uma variável fundamental para definir o futuro de uma
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sociedade baseada no conhecimento, passando a produção e a distribuição do conhecimento a ocupar um lugar
central neste novo milênio, como salienta Vaillant (2003:8).
Jacques Delors preconiza que a educação, em geral, [...] “para poder dar resposta ao conjunto das suas
missões, deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo da vida, serão de
algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, a fim de agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a
fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via
essencial que integra os três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que
existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento, de permuta”. (Delors et al 2001:89-90).
Acredita-se que a temática sobre formação do educador (educador em geral e educador de adultos) se
encontra no centro dos debates, fazendo parte da programação da maioria dos simpósios, seminários, encontros,
fóruns que se realizam sobre educação, tanto no Brasil como em vários países da Europa, sobretudo na Espanha,
(CIFO-III, 2001).
Requejo (2005:49) nos informa que, em nível europeu, durante os anos 1990, foi criada a E.S.R.E.A.
(European Society for Research on the Education of Adults) “como espacio europeo que impulsa el campo de la
educación de personas adultas promoviendo diversos congresos y grupos de investigación”, divulgado pelo
Grupo Eussare (2005).
Os debates em torno da formação do professor vêm ganhando força e destaque no momento histórico
atual, sobretudo com a ajuda da legislação educacional, em vigor, reafirmando o consenso de que a premissa
básica para uma educação de qualidade é, justamente, a valorização e o resgate do papel do professor, bandeira
esta tão bem defendida por Libâneo (1999).
Para Barreto (1994:20) “a formação do professor vai se construir na experiência do presente com as
lições da experiência vivida no passado, mas reinventando as utopias”.
É necessário também assegurar uma política de formação de educadores que visa atender à demanda dos
sistemas públicos de ensino, ao mercado de trabalho e às necessidades emergentes da sociedade atual. Wilson
(1992:28) confirma esta necessidade ao salientar que “el desarollo profesional, en suma, del personal docente, es
esencial para que la escuela pueda hacer frente a las responsabilidades más amplias que ahora asume”.
Lembra Souza (2006:26) que “diferentes pesquisas já foram produzidas, desde a década de 1980, no que
se refere ao estado de conhecimento sobre formação de professores [...]”, mas que, mesmo assim, “a literatura
internacional e nacional apresenta diferentes

Tânia Regina Dantas (2009)

53

teorizações sobre a formação dos professores, no que tange à identidade, profissionalização, desenvolvimento
pessoal e profissional, saberes da docência, formação inicial e continuada”.
Referindo-se à formação dos professores, Contreras (2002) coloca que é necessário que estes tenham
uma sólida formação teórica para que possam ler, problematizar, analisar, interpretar e propor alternativas aos
vários problemas que o ensino, enquanto prática social, exprime na escola. Esta afirmativa vem reforçar as
críticas sobre as medidas concretas que devem ser tomadas como um desdobramento natural da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), no caso específico do Brasil, cuja demora na regulamentação e na
aplicação plena desta lei vem contribuindo para retardar as significativas mudanças que possam ocorrer no
cenário nacional acerca da formação de professores.
A partir dos estudos desenvolvidos constato que diversos autores vêm apresentando importantes
reflexões sobre a formação do educador e as potenciais linhas de pesquisa que podem nortear um trabalho
pedagógico sobre o tema, destacando-se entre esses Ferrández et al (2000), Tardif (2005), Imbernón (1990),
Fullan e Hargreaves (2000) Nóvoa (1992, 1995),
Navío (1998 e 2001), Rué (1992,1997, 2001 e 2002), Veiga (1992), Perrenoud (1993 e 2000),
Goergen e Saviani (1994), Pimenta (1994), Popkewitz (1995), Marcelo García (1995), Pérez
Gómez (1995), Schön (1995, 2000), Souza (2001), Tejada (1995 e 2001) e Zeichner (1995).
A respeito desta temática, Tardif (2005:44) declara que “a formação dos professores perde,
simultaneamente, sua característica de formação geral para se transformar em formação profissional
especializada.” Ele explica que este fenômeno se dá através da “racionalização” da formação que se manifesta
pelo monopólio dos saberes pedagógicos pelos formadores de professores, que se constituem em um grupo de
elite, afastado dos professores, como também pela “racionalização” da prática docente que acontece mediante a
associação e a imposição de modelos de intervenção técnica e profissional.
O próprio Ken Zeichner (1995:118) analisa diferentes reformas curriculares à luz de diversas
concepções de ensino que são tidas como práticas reflexivas, argumentando que a melhoria do practicum, ou
seja, momentos estruturados da prática pedagógica, precisa levar em conta, necessariamente, o contexto
estrutural e político, como também, a atribuição de papéis mais politizados aos formadores de professores.
Assim é que para Fullan e Hargreaves (2000:28) deve-se ter uma visão da formação dos professores
como um processo contínuo, ao longo de toda a carreira profissional, no sentido de que “uma mudança profunda
envolve ampliar a concepção do professor, de modo
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que cada um traga mais recursos para a sala de aula, em conseqüência de estar cotidianamente conectado a uma
rede mais ampla de deliberações profissionais”.
Perrenoud (2000:159) nessa mesma linha de raciocínio afirma que “desde seu surgimento a formação
contínua dos professores refere-se às práticas profissionais, mas faz pouco tempo que ela parte regularmente das
práticas em vigor, para fazê-las mudarem”. Em outra publicação, Perrenoud e Altet (2003) destacam a
importância do professor contar com elementos significativos em sua própria formação que o faça repensar a sua
prática, que o auxilie a identificar problemas, encontrar soluções viáveis, conseguir por em prática e avaliar as
suas ações considerando as diferentes dimensões encontradas no processo de ensino- aprendizagem (Perrenoud e
Altet, 2003).
Concorda-se plenamente com as contribuições de Perrenoud, pois, não se pode negar a importância
do trabalho do professor e a necessidade de uma formação permanente, estando inserido com as novas
tecnologias, mas desde que seja numa perspectiva crítica, sabendo como utilizar as informações, tendo
consciência do significado das mesmas, proporcionando maior autonomia aos seus alunos.
Existem outros aspectos a serem observados, como argumenta Imbernón (1994:8), que tanto na
formação inicial como na formação permanente do professorado devem ser considerados igualmente importantes
o conteúdo, o contexto, as pessoas e os procedimentos para chegar a bom termo e que tanto a inicial como a
permanente devem apresentar estrutura similar que possibilite uma análise global das situações pedagógicas ou
experiências de aprendizagem; isto é possível, muito embora a formação inicial seja limitada a uma simulação
das situações pedagógicas enquanto que a formação permanente requer um apoio na análise, na reflexão e na
intervenção da prática pedagógica do professor em pleno exercício de sua profissão docente.
De acordo com Schön (1995), a formação do professor como profissional reflexivo inclui a preocupação
com a qualidade do ensino-aprendizagem e a competência técnico- política, estabelece um vínculo indissociável
entre a teoria e a prática, tendo o docente uma prática sócio-educativa baseada no conhecimento na ação, que se
caracteriza pela construção da competência em relação ao saber fazer, na reflexão na ação configurada como a
análise que se realiza frente a determinadas ações, na reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação que se
trata da reflexão crítica durante e após a execução da ação como uma forma de “feed-back”, ou seja, de rever e
de realimentar criticamente a própria ação.
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Angel Pérez Gómes (1995) critica os limites e as lacunas do modelo de racionalidade técnica,
aparecendo várias alternativas sobre o papel do professor como profissional, tais como: o professor como
investigador na sala de aula (Stenhouse, 1975), o ensino como arte (Eisner, 1980), o professor como profissional
clínico (Clark, 1983, Griffin, 1985), o ensino como processo interativo (Holmes Group Report, 1987), o
professor como prático reflexivo (Schön, 1983, 1987), citados por Gómez, (1995, p.102).
Ele reforça a categoria de professor reflexivo baseada em Schön, salientando que “a formação de
professores não pode ser considerada como um domínio autônomo de conhecimento e decisão” e definindo a
função docente a partir de duas concepções distintas, ou seja, a que coloca o professor como um teóricoespecialista que aplica as regras do conhecimento científico e que situa o professor como um profissional prático,
com autonomia na escola e na aula, que toma decisões e usa da criatividade durante a sua ação.
O professor Joan Rué (2002:219) endossa as críticas ao modelo de racionalidade técnica levando em
consideração, sobretudo a insuficiência deste modelo para servir como orientação relevante na preparação e no
desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem. Ele argumenta ainda que as perguntas-chaves da
educação “son las mismas hoy que en toda la historia de la transmisión cultural en los grupos humanos: cómo
deben ser educadas las personas en esta sociedad, qué hay que saber y para qué, cómo saberlo, cómo organizar
y desarrollar las situaciones educativas y cómo valorar lo que hacemos” (Rué 2002, p.11).
Acredito como Gadotti (2000b:xiii) que “seja qual for a perspectiva que a educação contemporânea
tomar, uma educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora, superadora dos limites
impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto, uma educação muito mais voltada para a transformação social
do que para a transmissão cultural” (grifos do autor). Por isto, é preciso avançar para novas concepções de
formação.
Alguns educadores e pesquisadores já avançaram nas suas concepções sobre formação de professores
atrelando-as às atividades de pesquisa, colocando o professor como um sujeito ativo, criativo, investigador de
sua própria prática. Elliot (1993), por exemplo, sugere atrelar a investigação-ação à reflexão como uma forma de
melhorar a prática e Carr e Kemmis (1988) que assumem a defesa da investigação-ação e da auto-reflexão
coletiva, valorizando a relação teoria e prática.
Há autores como Goergen e Saviani (1998:17-18) que sinalizam com esta posição, embora destaquem
que “o sistema de formação de professores não pode ser compreendido adequadamente senão referenciado à
estrutura geral do sistema de ensino, no contexto de sua
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evolução histórica”. Estes autores não descartam a estreita vinculação que existe entre o sistema de ensino e o
seu contexto social, com o qual se concorda inteiramente.
Pensa-se que a formação do professor tem sido considerada há muito tempo, como um dos registros
mais decisivos a conhecer para que o currículo e as reformas representem oportunidades proveitosas para a
renovação pedagógica e a melhoria da educação, uma vez que há o reconhecimento generalizado de que deve
existir uma conexão estreita entre o desenvolvimento curricular e a formação de professores.
Existem tendências que vêm norteando as abordagens teóricas bem como as linhas de investigação
acerca da formação de professores, estando representadas neste trabalho através dos seus principais
representantes, a saber: quanto à primeira tendência, a do professor como pessoa, se encontra António Nóvoa
(1991) e Marcelo García (1999); quanto à segunda, o professor como sujeito, tem-se como principal expoente
Paulo Freire, ao lado de Donald Schön, Henri Giroux e Pérez Gómez; quanto à terceira tendência, a do professor
como profissional tem-se Ken Zeichner, Philippe Perrenoud como seus principais representantes e na Espanha se
destacou Adalberto Ferrández e agora, se destacam Joan Rué, António Navio e Francesc Imbernón e,
especialmente em educação de adultos, Ramón Flecha dentre os atuais representantes.
De acordo com as minhas experiências como docente, vejo que frente às altas taxas de fracasso escolar
enfrentadas pelo sistema escolar e pelos programas de educação de adultos é muito comum os educadores serem
colocados em questão, atribuindo-lhes as causas do insucesso. Estudos pertinentes levantam dúvidas sobre sua
formação, questionam sua competência e cobram compromisso político no ato de educar. Os programas de
formação são reveladores deste quadro crítico, pois, via de regra, são apresentados como forma de “capacitação”
para quem é supostamente incapaz, ou então como “reciclagem” para quem não executa corretamente as suas
funções de professor, como critica Oliveira, (1999, p.12).
Isto pode significar que os educadores possam ser tratados como meros monitores, instrutores,
repassadores de conteúdos estáticos, executores de diretrizes e cumpridores de normas técnicas e administrativas,
necessitando constantemente de novos cursos, atualizações e de novas capacitações em serviço sem que se
reconheça a sua autonomia e a sua competência para ensinar.
Há todo um discurso oficial colocando o professor que atua no segmento de EJA como aquele que é
despreparado, já que não possui uma formação específica, que tem uma prática pedagógica baseada no
empirismo, na intuição, no ensaio e erro, cuja atuação profissional é
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improvisada, sem planejamento, sendo considerado como o responsável pelas altas taxas de abandono, de evasão
e da manutenção do analfabetismo.
Estas ponderações podem, em princípio, serem confirmadas pelo fato de que no Brasil existiam
(600.000) seiscentos mil professores no setor público (segundo dados do Censo de 2000) sem nenhuma formação
universitária atuando em todos os níveis de ensino, inclusive em educação de adultos, sem uma formação
adequada para exercer as suas funções e realizar as suas atividades pedagógicas de forma consistente e eficaz,
sem as mínimas condições e as necessárias ferramentas para “construir categorias de análise que lhes permitam
apreender e compreender as diferentes concepções e práticas pedagógicas que se desenvolvem nas relações
sociais”, como chama a atenção Kuenzer (1999, p.34).
O fato dos governos investirem em programas de capacitação, de formação continuada ou em serviço
dos professores é revelador da necessidade de uma atualização, da busca de níveis de conhecimentos mais
elaborados e mais consistentes, da aquisição de competências básicas para atuar com jovens e adultos, no que se
refere aos professores de EJA. Desta forma, se compreende porque o governo federal e o governo estadual (no
caso específico, o da Bahia) manifesta interesse em investir recursos em programas educacionais, que tenham o
propósito de capacitar o professorado para atuar no ensino fundamental, ensino médio e em educação de jovens e
adultos.
Contrariando o discurso pessimista é que reafirmo a preocupação, no contexto deste trabalho, com a
valorização do saber docente no âmbito das práticas de formação continuada e das práticas de sala de aula,
procurando revelar os saberes da experiência que brotam no cotidiano, no conhecimento do meio ambiente,
saberes estes que são incorporados às formas de saber ser, saber fazer e saber estar no mundo pelos professores.
Sabendo-se que os saberes experienciais (Tardif, 2005) são aqueles que os professores produzem na sua
prática cotidiana, num processo permanente de reflexão sobre sua práxis a partir dos seus valores, dos seus
ideais, de sua história de vida, de suas representações sobre o mundo, a educação, o conhecimento, optou-se
nesta investigação por uma metodologia de pesquisa que potencializou a construção do percurso formativo dos
professores a partir da sua autobiografia.
Segundo Maurice Tardif (2005:11) o saber dos professores é “o saber deles (grifo do autor) e está
relacionado com a pessoa e a identidade deles, com sua experiência de vida e com a sua história profissional,
com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc.” Por esta
razão, em um estudo sobre formação e
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identidade dos professores é preciso relacionar estes elementos que compõem e determinam o trabalho docente
nos espaços de aprendizagem.
Sem dúvida alguma, o papel do professor é bem mais complexo do que a simples tarefa de transmitir o
conhecimento já produzido, assumindo diferentes enfoques de acordo com os modelos de ensino e
aprendizagem, como destaca Marcelo García, (2001, p.105). Durante a sua formação inicial e até mesmo na sua
formação continuada o professor precisa compreender o próprio processo de construção e produção do
conhecimento escolar, entender as diferenças e semelhanças dos processos de produção do saber científico e do
saber escolar, conhecer as características da cultura escolar, saber a história da ciência com que trabalha e como
esta ciência ou as teorias com as quais trabalha se relacionam e se articulam com as demais. Estes elementos
destacam algumas das características do trabalho do professor e, mesmo sem desconhecer a importância de
outras dimensões, estas já revelam e demonstram a complexidade da educação, como se manifesta Nóvoa
(1992).
Numa perspectiva cultural mais moderna, se reconhece que o papel do professor pode mudar, deixando
de se centralizar na transmissão de valores e no desenvolvimento pessoal do aluno, para se concentrar no papel
mediador do aluno como construtor de sua própria cultura e de sua aprendizagem.
Paulo Freire já alertava que a formação é um fazer permanentemente que se refaz constantemente na
ação, nunca se dá por mera acumulação, é uma conquista mediante muitas ajudas, dos professores, dos livros,
das aulas, dos computadores, das trocas entre colegas, da experiência refletida e compartilhada.
Na verdade, a temática de formação de professores apresenta uma série de problemas que são
recorrentes nos diversos sistemas de formação docente, quer sejam de países considerados desenvolvidos,
avançados ou de países em desenvolvimento, embora se saiba que as experiências não podem ser transplantadas
de um país para outro, mas, se espera que as experiências de outros países possam servir de orientações e
subsídios para melhor encaminhamento de soluções para os problemas em comum.
A formação de professores é uma tarefa complexa a ser desenvolvida e formar professores
comprometidos e competentes numa perspectiva democrática pode ser considerado como um importante
caminho na luta por uma educação de qualidade.
Esta luta compreende também a valorização da profissão docente, superando os obstáculos, empecilhos
e dificuldades que desqualifiquem e/ou desprofissionalizem o professor.
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Profissionalização e desprofissionalização (proletarização) do professor
A discussão sobre o processo de construção da identidade do professor e a sua formação passa pela
compreensão de que este processo ao longo dos anos vem sofrendo avanços e recuos, os quais vêm contribuindo
ou para a profissionalização do professor e para a melhoria da carreira docente, ou para a desprofissionalização e
a conseqüente proletarização do professor.
Para Alarcão (2001:23), “no passado recente, os professores têm sido mal compreendidos e mal
olhados. Por isso, por vezes têm-se demitido das suas responsabilidades para com a escola e a sociedade. No
entanto, assiste-se hoje a uma mudança [...]. Por um lado, intensificam-se esforços na sociedade para que sejam
desenvolvidas as condições necessárias ao exercício da profissão docente. Por outro lado, os professores tomam
consciência da sua própria profissionalidade e do seu poder e responsabilidade em termos individuais e
coletivos”.
Inúmeros fatores contribuem para a desprofissionalização do professor, tais como: o progresso da
especialização, uma maior fragmentação da educação, a elaboração do currículo por especialistas sem nenhuma
participação do professor na definição do currículo, o desenvolvimento da supervisão e da avaliação sobre o
trabalho do professor, a ingerência de diversos profissionais da educação na prática educativa; além destes
fatores há ainda a intensificação do trabalho docente tendo o professor uma sobrecarga de atividades na escola
como bem acentua Gimeno (1995:72).
Charlier (2001:83) destaca que Perrenoud, em um dos seus artigos, apresenta duas vias possíveis de
evolução do ofício do professor: a proletarização e a profissionalização, vez que por um lado, o professor se vê
despossuído de suas tarefas básicas inerentes ao seu ofício, como organizar o ensino e planejar, por pessoas que
“concebem e realizam os programas, as condutas didáticas, os meios de ensinar e avaliar, as tecnologias
educativas” [...] o que configura a proletarização; mas, por outro lado, os professores vêm adquirindo autonomia
em transpor a sua didática, ao escolher as estratégias de ensino, tornando-se verdadeiros profissionais,
organizando-se para administrar a sua formação continuada, capazes de formar e de trabalhar em equipes o que
se constitui no reforço da profissionalização.
Enfocando esta bipolarização entre proletarização e profissionalização do ponto de vista sócioeconômico, Enguita (1991:41) também discute sobre este tema ao falar da “ambigüidade da docência” e
segundo ele “o termo profissionalização não se emprega aqui como sinônimo de qualificação, conhecimento,
capacidade, formação e outros traços
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associados, mas como expressão de uma posição social e ocupacional, da inserção em um tipo determinado de
relações sociais de produção e de processos de trabalho”. Designando um conteúdo oposto, continua a expressarse afirmando que “emprega-se o termo proletarização, que deve se entender livre das conotações superficiais que
o associam unilateralmente ao trabalho fabril” (idem, op.cit. p.41).
Marcelo García (2001:22-23) ao analisar a função docente amplia esta discussão ao estabelecer uma
distinção entre profissionalismo e profissionalização, colocando que o conceito de profissionalismo pode ser
entendido como a capacidade dos indivíduos, e das instituições nas quais trabalham, de desenvolver uma
atividade de qualidade, comprometida com os clientes e em um ambiente de colaboração; ao passo que a
profissionalização tem a ver com o status social da profissão, a autonomia, o valor, a presença e a capacidade de
influência que uma profissão tem na sociedade. Segundo ele, está havendo uma desprofissionalização docente
devido à perda progressiva da autonomia e do controle interno. Adverte de que há uma necessidade urgente de
reprofissionalizar a função docente, percebendo que a ampliação das funções docentes é positiva, pois,
demonstra que os docentes são capazes de realizarem funções que extrapolam as suas tarefas tradicionais.
Ainda segundo este autor (baseando-se nas considerações de Hargreaves y Goodson, 1996), as atuais
demandas da profissão são para que os professores trabalhem em equipe, colaborem, planejem conjuntamente,
porém, que também incluam a realização de funções mentoras ou relacionadas com a formação inicial dos
docentes, assim como aspectos mais centrados na formação, como a formação baseada na escola.
As discussões sobre esta temática revelam diferentes pontos de vista e mostram que a complexidade das
relações sociais e profissionais colabora para o acirramento das contradições e para o reforço do confronto entre
a profissionalização e a proletarização, levantando outros questionamentos sobre a formação e o perfil do
professor, bem como sobre a crescente desvalorização da profissão. Segundo Souza (2006:24) “as
complexidades das relações sociais e profissionais acirram embates entre a profissionalização e a proletarização
docente, o que vem marcando uma erosão da identidade profissional dos professores e questionamentos sobre
lócus da formação, saberes constituintes da docência, especificidades do saber e fazer no ato educativo, bem
como aspectos concernentes à função social da escola”.
O que se tem presenciado na contemporaneidade é uma visão distorcida a respeito do papel da
Universidade, constituindo-se em um obstáculo para a revisão e melhoria da atuação
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docente, pois a crença na natureza seletiva da atividade educativa, como inevitável e natural se apóia numa
representação da “profissionalidade” estreitamente dependente das condições atuais de um determinado
funcionamento institucional, conforme destaca Rué (2001:18). Na verdade, ao se atribuir um valor de
continuidade a fatores históricos e ao atribuir um caráter inofensivo a aspectos que são realmente influentes
corre-se o risco de perder de vista o grau de relevância da intervenção dos docentes e de sua modalidade de
organização (Idem, p.19).
Joan Rué neste seu livro intitulado “La acción docente en el centro y en el aula” (2001:31) levanta uma
série de questões salientando que “el perfil del profesional docente está variando de modo rápido, a partir de las
nuevas condiciones de desarrollo de la profesionalidad y de los nuevos registros de la educación que se da en el
seno de las familias y en el conjunto de la sociedad”.
Sabe-se que é histórica a desvalorização da profissão docente como acentuada por Tardif (2005) ao
esclarecer que o fato dos professores terem uma nítida tendência a desvalorizar a sua própria formação
profissional pode ser resultante de que historicamente não tiveram o domínio dos chamados saberes científicos e
pedagógicos integrados à sua formação, os quais sempre procederam de grupos exteriores aos professores, como
por exemplo dos grupos de formadores, dos docentes da universidade, ou do corpo de agentes de decisão do
Estado.
Nesta direção, Esteve (1995:104) adverte que vários “fenômenos sociais influenciam a imagem que o
professor tem de si próprio e do seu trabalho profissional, provocando a emergência de uma crise de identidade
que pode levar a autodepreciação pessoal e profissional”.
Essa discussão acerca da profissionalização é incrementada por Popkewitz (1995:40) ao afirmar que
“os professores deveriam exercer a sua actividade com autonomia, integridade e responsabilidade”, mas frisa que
ao se falar de profissionalismo, integridade e responsabilidade deve-se considerar, também, as relações
estruturais do ensino e a forma como se determinou historicamente a atividade educativa.
Em se tratando dos professores de EJA, outros fatores vêm-se acrescentar a estes já que os professores
atuam no ensino noturno, depois de dois turnos de trabalho intensivo (matutino e vespertino), tendo uma carga
horária de trabalho maior que os demais professores, além do desprestígio social e pedagógico que predomina
no trabalho com educandos adultos,
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vez que este grupo social carrega histórias de vida marcadas por sucessivos fracassos e situações de exclusão
social.
Este coletivo, como os demais professores, vem batalhando pela sua valorização como profissional em
educação, tentando alcançar sua autonomia docente face às complexas relações sociais e profissionais que
enfrenta no seu cotidiano.
A autonomia em relação à profissão docente
Na atualidade, as novas condições sociais, políticas e econômicas da sociedade exigem e provocam, às
vezes, mudanças profundas nas demandas que se faz à escola e aos professores tanto no âmbito dos conteúdos,
como dos processos e dos recursos de aprendizagem, necessitando de uma reconceituação do trabalho docente
em face de uma maior complexidade das diversas atuações profissionais, de forma que amplie o perfil
profissional e promova ações coordenadas para o bom êxito da ação didática, conforme salienta o professor Joan
Rué (2001: 11).
A ação docente não pode ser analisada apenas levando em consideração a sua dimensão técnica, pois as
dimensões política, cultural, institucional também exercem influência na especificação da função docente, a qual
depende das estruturas, do modelo de instituição e da interação social que a provoca.
Não resta a menor dúvida de que a natureza da ação educativa requer intercâmbios e comunicação
mediante a interação social desde a simples instrução até quando interfere decisivamente na personalidade dos
educandos, como destaca Rué (2001:15), mas esta ação estabelece uma relação desigual entre professor e aluno,
baseada numa hierarquia de poder e caracterizada por níveis de conhecimentos bem distintos e experiências
bastante diversificadas.
Henry Giroux (1993, citado por Escudero, 1999, p.155) desenvolveu o conceito de escolas como
“esferas públicas democráticas”, ou seja, como espaços que dão uma contribuição no desenvolvimento de
princípios e práticas democráticas mediatizadas pelo debate e pelo diálogo construtivos.
Giroux (1997: xvii) sustenta que os professores em última instância “devem tornar o conhecimento e
experiência emancipadores, possibilitando que os estudantes desenvolvam uma imaginação social e coragem
cívica capaz de ajudá-los a intervir em sua própria autoformação, na formação dos outros e no ciclo socialmente
reprodutivo da vida em geral”.
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Para esse autor, é fundamental que as escolas sejam consideradas como locais de luta e tenham
possibilidade de mudanças, que os professores sejam apoiados em seus esforços, tanto para compreender quanto
para transformar as escolas em instituições de luta democrática (Giroux, 1997).
Salienta ainda que é preciso que “os professores e demais indivíduos encarem e experimentem a
natureza do trabalho docente de maneira crítica e potencialmente transformadora”, apoiando-se na definição da
escola como esfera pública democrática e os professores como intelectuais transformadores (idem, op.cit. p.
27).
Isto demonstra que o cenário da profissão docente vem assumindo contornos diversos, reforçando a
necessidade de uma reconceituação da função docente, a partir da inclusão de novas competências profissionais,
pondo em destaque a questão da autonomia docente, a qual é exarcebada em Giroux (1997:161) quando
argumenta que “uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade docente é encarar os professores
como intelectuais transformadores”. Isto significa considerar os docentes como principais responsáveis pelo
ensino, tanto no que concerne ao planejamento, quanto na organização curricular e na execução do currículo;
significa, também, que os professores devem assumir a condição de cidadãos ativos e críticos, utilizando formas
de pedagogia que incorporem interesses políticos, tratando os alunos como indivíduos autônomos e críticos,
como ainda, criando condições para promover mudanças significativas na educação que contribuam para a
transformação social.
Popkewitz (1995a:18) sobre autonomia docente afirma que “existe uma preocupação no sentido de que
os professores devem desenvolver estratégias que melhorem sua prática profissional, devendo o conhecimento
acerca da sua profissão elevar o professor e ajudá-lo a tomar decisões em seu entorno imediato”.
A contribuição de Morin (2000b:279) é inegável quando destaca a necessidade de um “método que
respeite o caráter multidimensional da realidade antropossocial, isto é, que não escamoteie nem sua dimensão
biológica, nem a dimensão do social, nem a do individual, [...] que possa enfrentar as questões do sujeito e da
autonomia”. Ele considera a autonomia como uma noção que possui seu “enraizamento e suas condições físicas,
biológicas e sociológicas, que se contrapõe e se articula com a noção de dependência, se constituindo num
sistema aberto, que precisa de auto-organização e afirmação das liberdades (idem, p.278-288). Para ele” a
condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino “(Morin, 2000a:15)”.
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Também Imbernón (2000:41) valoriza a dimensão humana ao defender a autonomia docente
incentivando a formação permanente dos professores, pois, esta, além de oferecer novos conhecimentos
científicos, oportuniza o desenvolvimento de processos relativos às metodologias de participação, projetos,
observação e diagnóstico de processos, estratégias contextualizadas, comunicação, tomada de decisões, análises
da interação humana, incorporando um conhecimento profissional que permite criar processos próprios de
intervenção, autônomos, ao invés de buscar uma instrumentalização já elaborada. Esta perspectiva de formação
permanente do professorado incentivará a reflexão crítica, servindo para a criação de espaços de participação e
de confronto do pensamento pedagógico, surgindo idéias convergentes e divergentes, bem como questionamento
acerca do modelo de instituição educativa aonde exerce as suas funções, assumindo um conhecimento
profissional baseado na autonomia compartida que permita uma adaptação à diversidade do contexto sócioeducativo.
Silva (1985:25) adverte, porém, que “a autonomia da escola não pode ser entendida como isolacionismo
de cada escola, na solução de seus problemas, pois sabemos que grande parte deles é de caráter estrutural, são
reflexos da estrutura da sociedade e da estrutura e funcionamento do sistema de ensino”.
Há autores que recomendam a prática da auto-avaliação argumentando que, desta forma, os professores
podem identificar suas próprias necessidades profissionais e melhorar sua “performance”. Esta opinião baseia-se
na suposição que os professores aceitam, de bom grado, a responsabilidade pelo seu próprio aprimoramento
profissional e que é preferível a auto-avaliação do que a supervisão externa, pois, desta maneira, a autonomia
profissional seria preservada. Elliot (1993) destaca que a auto-avaliação é um meio logicamente necessário de
desenvolvimento profissional, não sendo apenas uma forma de melhorar a prática profissional e afirma que os
professores só podem ser considerados como verdadeiramente autônomos quando são capazes de auto avaliarem
as suas atividades pedagógicas, com base no conhecimento prático tácito, oriundo de sua própria experiência e
da experiência dos outros.
Segundo Paulo Freire (1999:66), “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. Para ele, a autonomia deve ser vista como
um processo é “um vir a ser”. Por isso, uma pedagogia da autonomia, fundada na ética e, portanto, no respeito à
dignidade humana, tem que estar centrada em experiências estimuladoras que incentivem a decisão e a
responsabilidade, potencializando a própria autonomia de educando (Freire, 1999, p.11).
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De acordo com as análises deste autor, a pedagogia da autonomia é extremamente significativa, vez
que apresenta elementos constitutivos para a compreensão da prática docente, na medida em que aborda a
dimensão social da formação humana; representa, também um espaço de auto organização dos educadores e de
resgate da auto-estima do educando, devendo ser ponto de partida para articular educadores, educandos e a
sociedade, voltada para o atendimento das necessidades e interesses da maioria da população e comprometida
com o processo de reelaboração cultural que contribua para assegurar a autonomia nacional.
Freire traz uma grande contribuição para esse estudo, na medida em que tenta superar os reducionismos
das análises sobre autonomia, que procuram limitá-la aos aspectos estritamente pedagógicos, enfatizando o
caráter político desta temática, advertindo sobre a necessidade dos educadores manterem-se vigilantes contra
todas as práticas de dominação e anunciando a solidariedade enquanto compromisso histórico, como uma forma
de luta para instaurar a “ética universal do ser humano” (Freire, 1999, p.144).
O professor Tomaz Tadeu da Silva (1994), baseando-se em Foucault, reforça esta posição ao propor um
alerta de que é preciso desconfiar de todos os saberes, já que todo saber/conhecimento é suspeito de vinculação
com o poder. Afirma que a teoria educacional, de um modo geral, está alicerçada na noção de que o
conhecimento e o saber constituem fonte de libertação, esclarecimento e autonomia, contudo, a teoria
educacional crítica vem denunciando que os “arranjos educacionais” são afetados por objetivos de interesse
pessoal e de poder, transmitindo saberes e conhecimentos contaminados por ideologia, a qual está associada ao
poder.
Esta relação de poder é melhor explicitada quando se analisam as restrições quanto ao exercício da
autonomia pelos docentes, no próprio texto das leis que normalizam e regulam a educação, ao nível do Estado.
Na Espanha, a Lei de Ordenamento do Sistema Educativo (LOGSE), preconiza no Artigo 2 que “a
atividade educativa será desenvolvida atendendo aos seguintes princípios [...] A autonomia pedagógica dos
centros dentro dos limites estabelecidos pelas leis, assim como a atividade investigadora dos professores a partir
de sua prática docente” (Gaírin,1999:235). Este princípio leva a crer que tanto a atividade educativa quanto a
atividade investigadora exercidas pelos professores têm que estarem conforme os limites estabelecidos pela Lei,
o que, de certa forma, limita e restringe a autonomia pedagógica.
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No Brasil, a Lei de Nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no seu Artigo19,
prevê a participação da comunidade docente na definição das orientações pedagógicas da instituição (LDB,
p.18), porém, na prática, muito embora a escola tenha autonomia para elaborar o Plano Curricular, não compete
à escola ou à universidade (grifo nosso)estabelecer as metas e as diretrizes gerais da educação, sendo a
Secretaria Estadual e o Ministério da Educação que detêm estas competências.
Ao lado da autonomia docente, outra questão igualmente debatida na universidade brasileira, é a
autonomia universitária, tratada no Artigo 53, vem encontrando uma série de obstáculos para a sua
concretização, sobretudo, devido a problemas financeiros, mas, mesmo assim, vem avançando a duras penas;
segundo Carneiro (1997:133), a autonomia objetiva assegurar a liberdade de criticar, produzir livremente e
transmitir o conhecimento, de forma que as universidades tornem-se invulneráveis às ingerências políticas,
econômicas, religiosas, garantindo o pleno desenvolvimento das três funções básicas na universidade, sendo a
comunidade acadêmica a detentora da autonomia, a quem compete a autogestão das atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Esse autor acredita que a autonomia da universidade “passa por profundas transformações
do seu atual modelo de gestão, envolvendo formatos organizacionais diferenciados, sistemas de avaliação interna
e externa, fontes múltiplas de financiamento e plano de carreira docente compatível com o novo modelo de
autonomia plena” (Carneiro, 1997, p.134).
O Artigo 77 da LDB esclarece que as “Instituições de Ensino Superior gozarão de diferentes graus de
autonomia, que compreendem a autonomia didático-científica, a autonomia administrativa e a autonomia de
gestão financeira e patrimonial” (Carneiro, 1997, p.45-47). Apenas a primeira modalidade permite a participação
dos docentes, de forma ampla, na elaboração de projetos de pesquisa ou de extensão, definição de problemas de
pesquisa que considerem relevantes, na organização dos programas de ensino, na definição dos currículos dos
cursos, desde que observem as normas e exigências do Conselho Nacional de Educação. Nas demais
modalidades ou graus de autonomia, a participação dos docentes é garantida, mediante a sua representação no
Colegiado dos cursos, nos Conselhos Escolares e na Administração Escolar, sendo esta participação limitada,
quantitativa e proporcionalmente, nos Regimentos e Estatutos Escolares, embora a LDB determine a
predominância de 70% de docentes na composição dos colegiados e órgãos deliberativos.
Com vistas a ampliar esta discussão, se faz necessário entender a relação entre a função docente e o
papel do professor no desenvolvimento da profissão.
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A relação entre a função docente e o papel do professor
Uma reflexão importante é proposta por Paulo Freire para quem o papel do educador/problematizador é
proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê a superação do conhecimento prático num constante
ato de desvelamento da realidade. Coerente com o momento histórico que vivia, Freire dizia que o papel do
educador “de um novo tempo, do tempo do acirramento das contradições e do antagonismo de classe, o educador
da passagem, do Trânsito, é mais a organização do conflito do que a ação dialógica” (Freire 1982:12-13).
Villanueva (1997:153-158) sinalizava que Paulo Freire distinguia várias funções do educador, como a filosóficapolítica, a de liderança, a reflexivo-problematizadora, a dialógica-comunicativa, a conscientizadora-libertadora e
a função teórica-prática.
Na atualidade, o professor é considerado como o participante reflexivo que repensa a sua prática em
articulação com a teoria, desenvolvendo uma aprendizagem colaborativa na construção de uma escola
aprendente (Fullan e Hargreaves, 2000).
Educador é o intelectual orgânico que se identifica com os interesses da classe popular mesmo tendo sua
origem na classe dominante, já afirmava o filósofo italiano Antonio Gramsci.
O professor é um profissional reflexivo que deve ter a capacidade para manejar a complexidade e
resolver problemas práticos do cotidiano (Pérez Gomes, 1995); o professor é a pessoa, é um profissional
produtor do saber e do saber fazer (Nóvoa, 1992).
Há várias formas de analisar os papéis dos professores, segundo o enfoque e as perspectivas de estudo,
porém uma forma de entender o papel é como um conjunto de comportamentos característicos, e, portanto,
referidos ao contexto de trabalho. Nesse sentido, o papel se define pelas funções e tarefas que desempenha o
profissional, como salienta Marcelo García, (2001, p.105).
São diversos papéis que, em conjunto, desenvolvem a função de ensino e que podem compreender-se a
partir da observação, categorização e análise das ações dos professores, ou seja, o professor deve diversificar
seus papéis em função das necessidades de aprendizagem, como argumenta Marcelo García (2001:108).
Acrescenta-se que nesta perspectiva o professor deve considerar ainda as necessidades e os interesses do aluno.
Segundo Ferrández et al. (2000) é a partir de uma perspectiva convencional que o papel do professor se
concretiza na transmissão de uma série de valores, conhecimentos e formas de atuar que se consideram
fundamentais para a conservação da cultura. Neste sentido,
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o papel do professor é o de mediador, atuando tanto melhor quanto mais conhecimentos e de forma mais exata o
transmite aos seus alunos.
Blumenfeld (1998), citado por Marcelo García (2001:18) assinala que o papel do professor deveria
mudar a partir de uma autoridade que distribui conhecimentos até um sujeito que cria e orquestra ambientes de
aprendizagem complexos. O docente deve envolver os alunos em atividades apropriadas de maneira que os
alunos possam construir sua própria compreensão do material a estudar, e deve trabalhar com os alunos como
companheiros no processo de ensino-aprendizagem.
Há quem entenda diferentemente o papel achando que “é necessário ressaltar que somente o professor é
mediador (e geralmente mero transmissor), afastando o necessário trabalho mediador do participante no ensino
como construtor de sua própria aprendizagem”. (Ferrández et al. 2000:19).
Para este autor “o docente é o centro de onde nasce e a partir de onde se programa a ação”. (idem,
p.19); neste caso, entende-se que o principal responsável pelo ato educativo é o professor, tornando-se o sujeito
do processo do ensino e o eixo central da prática educativa.
Numa perspectiva cultural mais moderna, se reconhece que o papel do professor pode mudar, deixando
de se centralizar na transmissão de valores e no desenvolvimento pessoal do aluno, para se concentrar no papel
mediador do aluno como construtor de sua própria cultura e de sua aprendizagem.
Sem dúvida, o papel do professor considerado hoje como o mais importante é o de mediador na
construção da aprendizagem dos alunos que são, justamente, os agentes responsáveis pelo seu processo de ensino
e pelos seus resultados, como reforça Marcelo García (2001), sobretudo, quando o trabalho se refere à educação
de adultos. Convém assinalar que os papéis que o professor pode desenvolver têm amplas possibilidades,
variando desde a máxima diretividade até a máxima participação.
Nesta situação aparecem duas funções genuínas do professor: o professor como instrutor e o professor
como organizador. O professor como instrutor planeja o ensino, escolhe os objetivos de aprendizagem, relaciona
e ordena os conteúdos, desenha as atividades, escolhe os meios e os recursos, desenha a avaliação. Nesta
perspectiva tradicional constata-se que o professor é o centro do processo educativo, exerce a sua autoridade na
aula e o aluno é visto como um ser passivo, que cumpre as determinações pedagógicas sem dirigir a sua
aprendizagem.
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Muñoz (2003:15) define a profissão docente mediante a abordagem de três papéis básicos
desempenhados pelos docentes na sua prática educativa, a saber:

a)

O primeiro papel é o de técnico, o qual permite identificar aos docentes como especialistas
habilitados para guiar a aprendizagem dos alunos conforme determinadas regras metódicas; a
este papel se incorporam outras funções que ultrapassam a docência, como aquelas relacionadas
com a tutoria, a gestão didática e a inovação.

b)

O segundo papel está associado aos aspectos éticos e socializadores da profissão, ou seja, às
atitudes, aos valores e outras pautas da conduta do docente se constituem numa referência
normativa para os alunos em processo de formação. Além disso, o docente desempenha uma
função de controle social legitimada através do sistema de exames, qualificações, graus, prérequisitos, exercendo a sua influência nas estratégias de reprodução, mobilidade, igualitarismo e
compensação.

c)

O terceiro papel do professor está vinculado com a satisfação das necessidades de autorealização dos indivíduos em formação e das suas demandas de bem- estar.

O professor como organizador é uma peça ativa da dinâmica do grupo, efetua uma série de atividades
concernentes às formas do comportamento do aluno, à distribuição de horários e de materiais, à maneira do
aluno relacionar-se com os seus colegas.
Esta perspectiva se caracteriza por ser mais democrática, mais também conserva a diretividade no
ensino, devendo o aluno adaptar-se às regras do trabalho pedagógico. Ao passo que os papéis do professor nos
modelos de ensino centrados na aprendizagem são os seguintes:

a) ensinar para compreender: a profundidade como desafio que abrange:
a organização do cenário do ensino; o uso de adequadas estratégias de ensino; o estímulo ao
desenvolvimento individual;

b) promover a aprendizagem auto-regulada, o sucesso da autonomia moral e intelectual;
c) promover a aprendizagem cooperativa.
Uma orientação dos processos de ensino-aprendizagem centrados precisamente na aprendizagem altera
o papel do professor significativamente, conforme afirma Marcelo García, (2001:108).
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A primeira função que hoje se encomenda ao professor a partir de distintas perspectivas (cognitiva,
ecológica, condutista) é a de criar um ambiente de aprendizagem como preconiza Marcelo García (2001, p. 109).
Este autor apresenta ainda uma análise a respeito dos papéis do professor nos modelos de ensino
diretivos, defendendo a posição de que o responsável pelo ensino, ou seja, o professor deve ser atuante, mais
diretivo e responder pela atividade dos alunos. Critica os papéis que tradicionalmente têm assumido os docentes,
ensinando de maneira conservadora um currículo caracterizado por conteúdos acadêmicos estáticos, o que vem
resultando, hoje em dia, a todas as luzes, inadequados. Esquece-se que aos alunos chegam as informações por
múltiplas vias: televisão, rádio, computadores, internet, recursos culturais das cidades, conversas informais, etc. e
os professores desses alunos jovens e adultos não podem ignorar este fato, como se nada disto tivesse a ver com
eles (Marcelo García, 2001).
Em se tratando do educador de adultos, estes diferentes papéis se entrecruzam, tornando-se
extremamente difícil caracterizar um perfil deste educador, vez que a heterogeneidade (de formação, de faixa
etária, de trajetórias, de experiência, dentre outras) é um traço dominante na composição do perfil deste sujeito;
além disso, acredito que o perfil do educador de adultos ainda está em construção, como afirma Miguel Arroyo
(2006) na sua Conferência de Abertura ao I Seminário sobre Formação de Educadores de Jovens e Adultos, em
Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais.
Visando compor as características do perfil deste educador e ir delineando as necessidades e demandas
para sua formação, é necessário, primeiramente, saber o que se entende por educação de adultos em um país em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
A Educação de Adultos: identidade e formação
Nos Estados Unidos, a educação de adultos está referida à educação não-formal que é desenvolvida nos
países do Terceiro Mundo, geralmente vinculada a projetos comunitários (Romão e Gadotti, 2000).
Entende-se por educação formal, a educação estruturada institucionalmente com um programa de estudos
planejado e dirigido ao reconhecimento formal da aquisição de certos objetivos, créditos, diplomas, graus
acadêmicos ou capacitação profissional, conforme acentua Jabonero, et al. (1997).
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A educação não-formal, por sua vez, é a educação estruturada cuja finalidade essencial não é a obtenção
de um reconhecimento oficial como crédito, diploma, grau acadêmico ou capacitação profissional, podendo se
relacionar com o termo educação não regulamentada ou não institucional, conforme apresenta Jabonero et
al.(1997).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, promulgada no Brasil em 1996, se refere à
obrigatoriedade da oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, determinando que os sistemas de
ensino possam garantir cursos, exames com características e modalidades adequadas aos interesses,
necessidades, condições de vida e de trabalho para este segmento da população, a saber:
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Os
sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de
vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Os sistemas de ensino manterão
cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a
que se refere este artigo realizar-se- ão: no nível de conclusão do ensino
fundamental, para maiores de quinze anos; no nível de conclusão do ensino médio,
para maiores de dezoito anos. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
educandos por meios informais serão referidos e reconhecidos mediante exames
(LDB, 9394/96, Cap.II, Seção V, Art. 37 e 38, In ANDE, 1990).

O professor Adalberto Ferrández Arenaz (citado por Escudero, 1994:12) nos falava que é preciso
reconceituar a educação de pessoas adultas; lembrava, ainda que, na metade do ano de 1981 se realizou, na
Universidade Autônoma de Barcelona, um Seminário sobre “Modalidades não formais em Educação de
Adultos”, constituindo-se num encontro para reflexão entre professores espanhóis e latino-americanos,
discutindo-se as primeiras concepções do formal e do não formal em educação.
Geralmente, quando se fala de educação de adultos se associa unicamente com a educação formal, ou
seja, aquela que se desenvolve nos centros para adultos e que trata do ensino de matérias e de níveis que se
encaminham para a obtenção de uma titulação básica para dar continuidade aos estudos, que, supostamente, irá
facilitar a incorporação do indivíduo ao mundo do trabalho ou até mesmo a uma melhoria no emprego que já
possue.
A Conferência Geral da UNESCO, promovida em Nairobi, em 1976, amplia esta concepção ao
reconhecer que:
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La expresión educación de adultos, designa la totalidad de los procesos organizados
de educación, sea cual sea su contenido, el nivel y el método, sean formales o no
formales, tanto si prolongan o reemplazam la educación inicial dispensada en las
escuelas y universidades, y en forma de aprendizage profesional [...] (Jornadas de
Trabajo de Ámbito Estatal, U.B., 2000, p.26).

De forma mais incisiva, a Quinta Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFITEA),
realizada em 1997, em Hamburgo (na Alemanha), considerava a EJA como a chave para o futuro do século XXI,
como um importante alicerce para se construir um mundo sem violência, baseado no diálogo e na harmonia dos
povos. Esta conferência apresentou uma definição mais ampla e mais atualizada da educação de adultos, qual
seja:
[...] por educação de adultos se entende o conjunto de processos de aprendizagem,
formal ou não, graças ao qual as pessoas consideradas adultas pelo seu entorno
social, desenvolvem suas capacidades, enriquecem seus conhecimentos e melhoram
suas competências técnicas ou profissionais ou as reorientam a fim de atender suas
próprias necessidades e as da sociedade. (UNESCO/MEC, 2004).
Atreladas ao contexto histórico, social e econômico, as concepções de educação de adultos vêm
evoluindo, gradativamente, deixando de lado conceitos ultrapassados que caracterizam esta modalidade
educativa apenas como um processo destinado a suprir a carência escolar daqueles que não usufruíram o
processo comum de escolarização e que, portanto, não utilizam os meios de comunicação escrita numa sociedade
que se moderniza, conforme ressalta Dantas (1996: 101).
Ramón Flecha (citado por Garcia Carrasco, 1997:178-179) criticando o modelo compensatório
esclarece que a concepção da educação de adultos como “compensatória”, está baseada num erro elementar,
acreditando-se que a demanda por educação básica das pessoas adultas deve-se ao fato destas pessoas não terem
obtido suficiente escolarização em “idade oportuna”. Ele argumenta que, na verdade, há necessidade de
educação básica as pessoas adultas que receberam pouca educação em sua infância ou adolescência, ou que não
foi de suficiente qualidade; as que a receberam, porém esqueceram por falta de uso; as que receberam e retém os
conhecimentos, na verdade precisam de uma atualização; as que recordam o que aprenderam, mas que a própria
evolução da sociedade e do sistema escolar provocou um aumento do nível do que consideram como educação
básica e obrigatória; e, enfim, aquelas pessoas que querem preparar-se melhor para futuras mudanças e aumentar
o nível de escolaridade para concorrer no mundo do trabalho.
Cabe ressaltar que a temática “educação de jovens e adultos” não se trata apenas de uma questão
relacionada com a faixa etária das pessoas, mas sim, de uma questão de
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especificidade cultural, como argumenta a educadora brasileira Marta Kohl de Oliveira (1999). Para ela, este
segmento educacional é delimitado por um grupo de pessoas sendo relativamente homogêneo e encontrado no
interior de grupos culturais da sociedade contemporânea.
Nesta tese, levo em conta a definição de Soares (2005:87) para reafirmar que a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) deve ser entendida como “processos, políticas e práticas educacionais voltadas para a juventude e
para a vida adulta, realizados dentro e fora do contexto escolar. Trata-se, portanto, de um conjunto de propostas
que lidam diretamente com a construção social, histórica e cultural das categorias de idade”. Daí a minha escolha
em estudar e investigar o percurso formativo dos professores e/ou alfabetizadores de jovens e adultos no âmbito
de programas de extensão, cujas atividades podem ser desenvolvidas em ambientes educativos para além das
salas de aula e do contexto estritamente escolar.
No tópico seguinte, se aborda a formação de professores em EJA do ponto de vista histórico,
contextualizado na realidade brasileira, no marco das preocupações atuais sobre os docentes, sua formação e
autoformação.
A formação de educadores em EJA no Brasil
A formação de educadores em EJA no Brasil históricamente sempre esteve fortemente influenciada
pelas idéias de Paulo Freire para quem educar “não era o ato de consumir idéias, mas de criá-las e recriá-las”
(Freire,1981, p.12). A história da educação de adultos se confunde com o histórico da atuação de Paulo Freire
como importante educador na sociedade brasileira. O educador, para ele, era um problematizador que estabelecia
uma relação dialógica com o educando, concebendo a educação como uma prática de liberdade. De fato, para
Paulo Freire (1999:51), “nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada de um lado, do exercício
de criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e de outro, sem o
reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação”.
Para este educador “conhecer não é, de fato, adivinhar, mais tem algo que ver, de vez em quando, com
adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mais
submetê-las à análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica” (idem, op.cit. p.51).
Freire nos chama a atenção para a importância de promover a passagem da consciência ingênua para a
consciência filosófica, mediante a formação e a autoformação dos educadores,
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destacando e valorizando os aspectos afetivos e o desenvolvimento da sensibilidade nesta formação.
As idéias de Paulo Freire, bem como a sua proposta libertadora para a educação de adultos serviram de
inspiração para os mais importantes programas e projetos de alfabetização de adultos e de educação popular,
sobretudo nos anos de 1960 a 1970. Para ele, a educação de adultos “deve ter como princípio fundamental o
diálogo e como objetivo principal a leitura do mundo, entendida como instrumento de organização,
conscientização e intervenção na realidade”, (citado por Moura, 2005, p.29).
A proposta de educação de adultos deste educador pernambucano foi disseminada por todo o Brasil,
com uma forte participação de sindicalistas, estudantes, intelectuais, profissionais liberais, professores, como
ainda de vários grupos sociais organizados, da ala progressista da igreja, em um momento histórico de grande
efervescência social e política. Esta proposta de forte caráter político defendia a concepção de homem como um
sujeito histórico-cultural, construtor de sua própria história, portador de uma história de vida e de experiências
existenciais bastante significativas, tendo um papel importante no processo de mudança da sociedade.
Esta experiência permitiu a alfabetização de muitos brasileiros, caracterizando-se por apresentar fortes
conotações ideológicas, por articular a teoria à prática educativa, por combater a “consciência ingênua” expressa
pelos educandos, por tentar desenvolver a “consciência crítica”, por basear a ação de educar na problematização
da realidade, por defender a multiculturalidade e priorizar a conscientização política aliada ao esforço pela
educação de significativa parcela da população excluída da sociedade e dos destinos do seu país (Freire, 1981).
Gadotti et al.(1998:30) escrevendo sobre o poder, desejos e as memórias de libertação ressaltam que
para Paulo Freire “a educação, para ser libertadora, precisa construir entre educadores e educandos uma
verdadeira consciência histórica”, onde os educadores precisam se conscientizar politicamente, conhecer os
problemas da sociedade em que vive, ao tempo em que conscientizam também os seus alunos.
Já para McLaren e Silva (1998:36-37) o trabalho deste educador pode servir para a capacitação de
professores e a aquisição de formas de prática crítica que podem ser muito significativas tanto para interrogar,
desestabilizar e desorganizar estratégias de poder, como para construir um novo espaço de contestação por meio
da Pedagogia.
Indo nesta direção, estes autores afirmam que:
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O movimento de Freire para longe da pseudo-igualdade do pluralismo liberal é
evidente em seu desafio para aprofundar nossa compreensão de como os
indivíduos podem obter maior aquisição na agência social através da narração de
seus desejos, através de nomear suas próprias histórias e através de requerer o
poder necessário para resistir à sua subalternidade imposta e mudar os efeitos do
poder social. (McLaren e Silva, p.39).
Para estes autores, a contribuição de Paulo Freire é muito importante para o pensamento social
contemporâneo, indo muito além da simples apropriação de suas idéias por educadores/educadoras liberais.
Paulo Freire anunciava a solidariedade enquanto compromisso histórico de homens e mulheres como
uma das formas de luta e advertia para a necessidade de uma postura vigilante contra todas as práticas de
exploração e de desumanização. Defendia a pedagogia da autonomia e a promoção de uma ética universal do ser
humano. Toda a sua obra era movida pelo desejo, vivida com alegria, sem contudo abrir mão do sonho, da
utopia, como também da seriedade e da simplicidade, como marcas intensas de sua personalidade e do seu
caráter.
Além disso, para Freire a função de um educador de adultos vai além do simples ensinar ao aluno a
leitura e a escrita de palavras desde quando este educando já faz a “leitura do mundo” mesmo antes de ingressar
na escola, revolucionando, portanto, o conceito de alfabetização vigente na época, que consisitia simplesmente
na codificação e decodificação de palavras e símbolos, passando o educador e o alfabetizador de adultos a
possibilitar aos seus educandos a conquista da cidadania e da autonomia.
Não se pode também deixar de reconhecer a grande contribuição do educador Paulo Freire na
valorização e no resgate da pessoa do professor ao defender uma pedagogia da autonomia e uma pedagogia da
libertação, onde ele chama para uma reflexão sobre os saberes necessários a uma prática educativo-crítica,
preconizando uma educação para a emancipação do homem. Este legado de Freire permanece fortemente até
hoje na prática pedagógica dos professores de EJA, sendo resgatados em processos de formação continuada no
âmbito de trabalhos de extensão.
Aspectos relevantes para a formação e o desenvolvimento dos educadores de jovens e adultos
Alguns aspectos são extremamente importantes para se compreender a formação e o desenvolvimento
dos professores de jovens e adultos levando-se em consideração a complexidade de sua função.
Christopher Day (2005:13) trata do tema ser docente, logo no primeiro capítulo do seu livro “Formar
Docentes: como, cuando y en qué condiciones aprende el profesorado”,
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afirmando que os docentes estão no centro do processo educativo e que quanto maior é a importância que se
atribui à educação, maior é a prioridade que deve ser concedida aos responsáveis por esta educação, segundo a
declaração da OCDE, datada de 1989. Este livro dividido em dez capítulos, apresenta uma visão holística do
desenvolvimento profissional contínuo do docente, como também dos marcos e das limitações que afetam sua
capacidade de manter o compromisso profissional e de fazer-se mais competente de maneira que possa elevar a
educação, melhorar a qualidade e o rendimento do educando que lhe fora confiado. A própria natureza do ensino
exige que os docentes se comprometam com a sua formação enquanto que o seu desenvolvimento profissional
adquire sentido em sua vida pessoal e profissional, durante toda a sua carreira docente, variando as necessidades
concretas e as formas de assumir na prática o compromisso profissional de acordo com as circunstâncias
existenciais, as histórias pessoais e profissionais e as disposições vigentes em cada momento vivenciado,
conforme afirma Day (2005).
O filósofo e sociólogo Maurice Tardif (2005:33) ressalta que “os professores ocupam uma posição
estratégica no interior das relações complexas que unem as sociedades contemporâneas aos saberes que elas
produzem e mobilizam com diversos fins”. Lembra, com lucidez, que há uma necessidade crescente de se
repensar a formação para o Magistério, considerando-se os saberes dos professores e as realidades específicas do
seu trabalho cotidiano e lembra que a nossa concepção de formação de professores pode ser modificada, se
levarmos em consideração os saberes dos professores no seu cotidiano e conhecermos melhor o trabalho que os
professores desenvolvem em sala de aula.
Assim é que para Tardif (2005), os saberes dos professores são construídos mediante as suas histórias
de vida, saberes que são tecidos a partir de vivências, tanto pessoais como profissionais, que ajudam a produzir,
organizar e desenvolver o ensino em uma prática concreta.
Reforçando a importância trabalho do professor, Pimenta (1994:89) afirma que a essência da atividade
prática do professor é o ensino-aprendizagem e a sua prática educacional envolve o conhecimento da realidade
histórico-social, sua compreensão e a sua transformação.
O certo é que “do início dos anos 90 para cá emergem pesquisas sobre formação dos professores que
abordam e tematizam sobre as histórias de vida, a memória, as representações sobre a profissão, os ciclos de
vida, o trabalho com a autobiografia ou narrativas de professores em exercício, em final de carreira ou em
formação. Essa perspectiva de pesquisa vincula-se ao movimento internacional de formação ao longo da vida, a
qual toma a
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experiência do sujeito adulto como fonte de conhecimento e de formação” como ressalta Souza, (2004, p.49).
Tendo como referencial teórico as idéias de autores como Nóvoa (1992 e 1995), Goodson (1992), Moita
(1992), Holly (1992), Catani et al. (1997), Sousa et al (1996), Souza, (2001), pode-se afirmar a importância e o
significado que têm os estudos que levam os professores a reconstruírem as suas experiências de vida e vivências
profissionais a partir de seus próprios relatos e narrativas autobiográficas, confirmando o que Goodson (1992:69)
enfatiza“: no mundo do desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem faltando é a voz do
professor”.
Ada Abraham, em 1984 (citado por Nóvoa, 1992), publicou o livro intitulado “O professor é uma
pessoa”, resgatando a identidade do professor e a partir daí a literatura pedagógica “vem sendo invadida por
obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e
autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores; trata-se de uma produção heterogênea, de
qualidade desigual, mas que teve mérito indiscutível: recolocar os professores no centro dos debates educativos e
das problemáticas da investigação”, como destaca Nóvoa (1992:15).
Vários estudos tentam entender como os professores constroem a sua identidade, os quais poderiam
contribuir para o traçado de um perfil deste profissional.
No centro das discussões sobre a identidade do professor merece destaque saber que o professor é a
pessoa e que a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade de ninguém, não é um produto que
possa ser descartável, mas, sim a identidade se constitui num espaço de lutas, de conflitos, de construção de
maneiras de ser e de estar numa profissão, como nos lembra Nóvoa (1992). Por esta razão é mais prudente falarse em processo identitário do que de identidade, sendo assim tratado nesta tese, salientando-se nas histórias de
vida dos professores a sua maneira de ser, de pensar, a maneira como cada um/a se vê ou se sente como
professor/a.
Os estudos sobre o processo identitário dos professores vêm demonstrando, por um lado, que existe uma
estreita articulação entre as atividades pedagógicas, o modo de ensinar e a pessoa do professor, por outro lado,
vêm mostrando a impossibilidade de se separar o eu pessoal do eu profissional.
Não é à toa que Nóvoa (1992), no seu livro Vida de Professores, chama a atenção para a crise de
identidade dos professores, alegando que vem sendo esta temática objeto de inúmeros debates, sobretudo nos
últimos vinte anos, criticando esta separação entre o eu pessoal e o eu profissional, a qual passou do plano
científico para o institucional, servindo
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apenas para intensificar o controle sobre os professores e para desqualificá-los ao longo desses anos.
Sabe-se que o processo de construção de identidade é complexo, dinâmico, faz com que cada um se
aproprie do sentido da sua história pessoal e profissional, necessitando de um “tempo para refazer identidades,
para acomodar inovações, para assimilar mudanças”, como salienta Nóvoa (1992:16).
A construção da identidade pessoal é indissociável da identidade profissional, demarcando todo o
processo de formação dos professores, como esclarece Moita:
É uma construção que tem uma dimensão espácio-temporal, atravessa a vida
profissional desde a fase da opção pela profissão até a reforma, passando pelo tempo
concreto da formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais onde a
profissão se desenrola. É construída sobre saberes científicos e pedagógicos como
sobre referências de ordem ética e deontológica. É uma construção que tem marca
das experiências feitas, das opções tomadas, das práticas desenvolvidas, das
continuidades e descontinuidades, quer ao nível das representações quer ao nível do
trabalho concreto (Moita, 1992:115-116).
O processo identitário está em estreita relação com o contexto vivenciado pelo professor no centro
escolar, na convivência com os colegas de profissão, com a sua experiência diária, com o desenvolvimento das
competências, com as lições aprendidas no cotidiano escolar.
Esta visão é reforçada por Cavaco (1995:162), ponderando que “a identidade profissional do professor
se afeiçoa num processo de socialização centrado na escola, tanto através da apropriação de competências
profissionais, como pela interiorização de normas e valores que regulam a atividade e o desempenho do papel do
professor”.
A especificidade da educação de jovens e adultos
A educação de jovens e adultos, que ao longo da história brasileira sempre esteve relegada ao patamar
de marginalização, concebida ora como ensino supletivo para suprir carências de escolarização, ora como
educação compensatória, agora, mediante a legislação, sobretudo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 (LDB), passa a ser regida por normas e diretrizes governamentais, constituindo-se um
processo regular de escolarização, devendo respeitar-se a sua natureza e especificidade, adquirindo relativa
importância e direito social.
Nesta direção, Haddad e Di Pierro (1999) salientam que a educação de adultos sempre compreendeu um
conjunto bastante diversificado de processos e práticas formais e informais
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relacionadas com a aquisição ou a ampliação de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais
ou de habilidades sócio-culturais, desenvolvendo-se muito desses processos em ambientes fora da escola, como
por exemplo, na família, nos sindicatos, no trabalho, na igreja ou em instituições religiosas, nos espaços de lazer,
etc.
Verifica-se, através da leitura da legislação, que existia uma preocupação com a formação dos
professores que atuam na educação de adultos, a exemplo do Plano Nacional de Educação (Brasil, 2001) que
estabelecia como meta garantir que, dentro de cinco anos, todos os professores em exercício nesta modalidade
educativa possuam habilitação de nível médio, adequada às características, necessidades e interesses de
aprendizagem do aluno adulto.
Confirmando esta preocupação, no âmbito governamental, o Plano Estadual de Educação, para o ano de
2006, estabelece, entre as suas diretrizes para a qualificação do pessoal docente, “uma formação profissional que
assegure o desenvolvimento da pessoa do educador [...] o domínio dos conhecimentos, e de métodos
pedagógicos que promovam a aprendizagem” (Bahia, 2006).
Reforçando esta constatação, o Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação, aprovado pela
Câmara de Educação Básica, que é um dos textos que regulamenta as Diretrizes Curriculares para a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), recomenda (no item VIII) que a formação docente deve ser uma formação continuada
em serviço, voltada para a complexidade diferencial desta modalidade de ensino, sob a forma de curso de
especialização, ou seja, em nível de pós-graduação, como um aperfeiçoamento profissional em uma determinada
área. Esta recomendação é reforçada por Soares (2002:18), quando ressalta que “o preparo de um docente
voltado para a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas
à complexidade diferencial desta modalidade de ensino”.
Este documento enfatiza a questão do direito como eixo central das Diretrizes, estabelecendo em EJA a
função reparadora, que resgata o direito à educação básica e que não foi assegurado na idade adequada, a função
equalizadora que, para reparar esse direito, deve– se ofertar mais a quem recebeu menos, permitindo fazer-se
justiça para quem evadiu ou foi expulso da escola por razões sociais, econômicas, históricas etc, e a função
qualificadora dando oportunidade ao aprender durante toda a vida. Preconiza ainda que a formação dos
profissionais em educação deva atender aos objetivos de diferentes níveis, modalidades de ensino e observar as
características de cada fase de desenvolvimento do educando, entendendo-se que esta formação deve ser
adequada no que concerne ao educador de adultos, atendendo-se às exigências legais e formativas.

Tânia Regina Dantas (2009)

80

A formação desses profissionais deve atentar para a diversidade da clientela formada por jovens e
adultos, às suas peculiaridades, às suas diferenças culturais, às suas experiências de vida, às suas histórias, aos
seus saberes, às suas características específicas, considerando-os como sujeitos históricos.
Na atualidade, o primeiro aspecto a ser destacado é que não existe uma formação específica, obrigatória,
para o educador de jovens e adultos efetuando-se uma formação inicial e uma formação continuada de
profissionais em EJA a cargo dos Estados e Municípios, tendo como referência as Diretrizes Nacionais para o
Ensino Fundamental e o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores.
Soares (2002:139) citando a Resolução CNE/CEB 1,datada de 3 de julho de 2000, com base nos Incisos I, II,III
e IV, esclarece que esta formação inicial e continuada deve ter como apoio os seguintes elementos:



“ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica;



investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente
fundamentadas e socialmente contextuadas;



desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática;



utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriadas às situações
específicas de aprendizagem”.
O segundo aspecto a ser observado é que a prática da educação de adultos é construída no interior da

própria sala de aula, ademais que os conhecimentos dos professores são originados a partir de sua visão pessoal,
de sua experiência na carreira, de sua visão de mundo e de sociedade, da troca de informações e das
interlocuções com os demais colegas de profissão, dos cursos de capacitação que participa, das interações que
estabelece com os alunos, do domínio da matéria que leciona, entre outros fatores.
Garcia Carrasco (1997:73) argumenta que a heterogeneidade é uma característica definidora do
educador de adultos e acrescenta que não se pode pensar num processo único e homogêneo de formação já que
múltiplos profissionais que atuam em EJA devem especializar-se para uma prática otimizadora de uma educação
de adultos.
Ele argumenta ainda que não existe uma regulação específica de acesso profissional ao subsistema de
educação de pessoas adultas, sendo esta uma consequência de não existir previamente nem uma especialização,
nem uma habilitação, nem uma formação inicial universitária para o educador de adultos (idem, p.73).
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Medina cita como exemplo da escassez de formação para o educador de adulto, o déficit existente nas
universidades em Canárias afirmando que:
Toda vez que la Educación de Adultos históricamente no ha formado parte ni de los
currículos oficiales ni de las ofertas de ensenãnza no regladas. Ello significa que
tradicionalmente venimos padeciendo un importante déficit en lo que a la formación
del profesorado se refiere: prácticamente la totalidad de los profesores que
actualmente se dedican a la formación de personas adultas en Canarias han sido
formados en la univeridad para educar a los niños” (Medina, 1997, p. 95).
Arroyo (apud Soares et al.,2005:20) referindo-se à reconfiguração da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) afirma que “além de se constituir como um campo de pesquisas e de formação, a EJA vem encontrando
condições favoráveis para se configurar como um campo específico de políticas públicas, de formação de
educadores, de produção teórica e de intervenções pedagógicas”. Esta colocação, por um lado demonstra a
importância da área para a formação de educadores que irão atuar na educação de jovens e adultos, e, por outro
lado, pode significar também que a área vem sendo ampliada e enriquecida permitindo o avanço teórico, a
pesquisa e as inovações pedagógicas.
A questão da especificidade da educação é muito bem colocada por Miguel Arroyo quando expressa de
maneira enfática que:
A afirmação e defesa da especificidade do campo da educação e do seu trato
profissional se dá em tempos em que os professores e as professoras têm maior
segurança pelo fato de terem aumentado nestas décadas os níveis de qualificação em
graduação e pós-graduação e por estarem passando por múltiplas formas de
requalificação: cursos oficiais, congressos, conferências, oficinas, leituras,
participação na ação sindical e nos movimentos sociais [...] Arroyo (2002, p.23).
Além disso, para este autor, faz parte desta reconfiguração a necessidade emergente de se constituir “um
corpo de profissionais educadores(as) formados(as)com competências específicas para dar conta das
especificidades do direito à educação na juventude e na vida adulta” (Arroyo, 2002:21). Esta afirmação reforça a
necessidade de uma formação específica do educador e/ou do alfabetizador de jovens e adultos para atuarem em
programas, projetos educacionais, mesmo que temporários, como também, no ensino regular em EJA.
Concordo com Popkewitz (1995:40) quando enfatiza que “é necessário que os professores adquiram
maiores competências em relação ao desenvolvimento e implementação do currículo, pois as sociedades
modernas exigem práticas de ensino que valorizem o pensamento crítico, a flexibilidade e a capacidade de
questionar padrões sociais, isto é, requisitos culturais que têm implicações na autonomia e responsabilidade dos
professores”.
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Neste caso, entende-se que as Faculdades e os Departamentos de Educação deveriam criar cursos de
graduação e de pós-graduação específicos para dar conta desta formação específica em EJA, reformulando-se as
políticas educativas da instituição de ensino.
Nesta direção, a professora Jane Paiva no relato de sua experiência na Faculdade de Educação (UERJ)
acerca da implantação de cursos de graduação em Pedagogia, que contemplem concepções e movimentos pela
formação do pedagogo para atuar na educação de jovens e adultos, lembra que:
Também a produção acadêmica das diversas linhas de pesquisa internas à Faculdade
de Educação apontava perspectivas de formação que punham em cheque as
concepções curriculares, as dimensões formativas do professor, e exigiam uma
qualificação do pedagogo que incluía seu estar/fazer/transformar o mundo,
entendido pela ação cultural que se exerce sobre a realidade (Paiva, 2006, p. 53).
Esta questão ainda desperta muita polêmica, pois alguns educadores entendem que não há necessidade
de uma formação específica em EJA, mas que se pode efetuar um trabalho de transversalidade em que possa
aparecer a matéria “educação de adultos” ou outras matérias afins como parte do currículo em diferentes cursos,
priorizando-se, nesse caso, uma formação geral em educação. Há casos de experiências exitosas mediante
trabalhos de formação continuada de professores sob a forma de extensão, onde esta tem sido o espaço de
formação dos educadores de jovens e adultos, tendo por base os princípios político-pedagógicos de Paulo Freire
(Angelim, 2006).
Soares (2006:11) comenta esta orientação ao dizer que “... deve-se considerar a possibilidade de
transversalizar a construção de uma compreensão dos jovens e dos adultos – alunos e alunas de EJA – como
sujeitos da aprendizagem, inserindo nas ementas das disciplinas, ou em disciplinmas específias, ao longo dos
currículos, a abordagem de questões relativas à formação do educador de jovens e adultos”.
A formação do educador de jovens e adultos está a exigir “estratégias políticas mais plurais” que não
podem limitar-se a momentos esporádicos de formação, mas que precisam incluir tramas mais complexas,
“processos de constituição, de reprodução e de transformação”, como exalta Arroyo (2002, p.199).
Síntese do capítulo

Intentei neste capítulo fazer um contraponto entre a formação do professor, de uma maneira geral, e a
formação do educador de adultos, em especial, transitando um pouco por
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várias concepções de educadores renomados, que vêm publicando os seus estudos e os resultados de suas
investigações tanto sobre a formação inicial, como a formação permanente ou continuada do professorado;
abordando o conceito de educação de adultos sob diferentes perspectivas, no sentido de traçar um panorama
geral acerca desta temática, procurei situar a formação do educador de adultos no cenário nacional e
internacional.
Abordei aspectos pertinentes acerca de concepções de formação e de autoformação, enfatizando a
necessidade de contextualizar a formação para que esta seja bem entendida.
Tencionei, desta forma, discutir e tecer algumas reflexões sobre os aspectos teóricos que tangenciam a
formação e a identidade do professor, os saberes docentes, estabeleceendo contraponto entre a profissionalização
e a proletarização no sentido de colaborar para uma melhor compreensão das características da formação do
educador e, especialmente, do educador de adultos.
Tratei de algumas questões teóricas, pertinentes à autonomia docente, destacando autores relevantes que
vêm contribuindo para atualizar e aprofundar a discussão sobre esta temática, traçando uma articulação com a
formação do professor que atua na educação de jovens e adultos.
Os textos da legislação educacional que tratam da formação dos professores e dos aspectos legais sobre
a educação de jovens e adultos foram também contemplados nesta análise teórica.
A especifidade da educação de adultos foi reafirmada, salientando-se o respeito à diversidade cultural,
às diferenças e às características peculiares da população que procura a EJA e que necessita adquirir a sua
escolaridade básica. Com base nas idéias de autores como Arroyo, Soares, Angelim, Paiva a necessidade de uma
formação específica para o educador de jovens e adultos é reforçada podendo assumir diversas formas de
qualificação.
O próximo capítulo tratará da contextualização da pesquisa e do cenário onde se desenvolveu a
investigação pretendida, traçando um paralelo com a educação de pessoas adultas na Espanha, apresentando e
analisando dados primários e secundários sobre a formação de professores de EJA, no âmbito de programas de
extensão e do curso de especialização que foram investigados.
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CAPÍTULO II- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA: CENÁRIO E CONTEXTUALIZAÇÃO
DA PESQUISA

O capítulo II é dedicado ao contexto da investigação, situando a educação de jovens e adultos em níveis
nacional e estadual, destacando as características da Região Nordeste e do Estado da Bahia. Descreve o cenário
onde se desenvolve a pesquisa, apresentando algumas estatísticas e dados de diagnóstico acerca da modalidade
educativa da EJA no âmbito do sistema público estadual e regional.
Neste capítulo, se intenta traçar o contexto atual onde foi desenvolvida a pesquisa, situando-a numa
universidade pública brasileira, em um dos estados nordestinos mais populosos do país, a Bahia, onde
convergem diversos contrastes sociais, econômicos, históricos, formando um mosaico de muita riqueza cultural.
Como o trabalho investigativo foi desenvolvido no interior de programas educativos se comenta criticamente a
atuação dos programas extensionistas selecionados.
Trata-se, inicialmente neste capítulo, da apresentação sucinta de algumas iniciativas de grupos de
investigação que atuam na Espanha com a educação de pessoas adultas e da caracterização do adulto analfabeto,
a partir de diversas concepções de alfabetização, na tentativa de encontrar elementos, aspectos em comum e de
aprender com a experiência de outros pesquisadores e estudiosos, acerca desta temática.
Uma mirada sobre as experiências espanholas em Educação de Pessoas Adultas
Diferentemente do que aconteceu no Brasil, com largos períodos históricos sem nenhuma ação efetiva, a
trajetória da educação de pessoas adultas tem sido muito ampla no território espanhol, desfrutando de uma
importante tradição nesta área, tendo sido objeto de inúmeras iniciativas e de processos de investigação, que
visavam, principalmente, promover a distintos grupos sociais o acesso à educação.
Para que se possa entender um pouco da tradição em educação de adultos na Espanha, tem-se que
Ramón Flecha, Fernando López e Raquel Saco apresentando uma exposição sobre a educação de adultos na
Região da Catalunya, no período de 1900 a 1939, ressaltam a importância deste campo educativo e destacam o
grande quantitativo de escolas e centros culturais instalados nesta época, afirmando que:
La coyuntura política de las primeras décadas del siglo XX y las nuevas
necesidades sociales y económicas, favorecen el desarrollo de la educación
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de adultos en Cataluña, donde por outra parte, tenía ya una importante tradición a
sus espaldas. Instituiciones públicas y privadas dispensam una considerable atención
a este campo educativo, reflejado en el abundante número de escuelas y centros
culturales de toda índole creados o impulsados en este período (Flecha et al.1988,
p.93).
Esses mesmos autores criticaram, posteriormente, a situação da educação de adultos, no período de
1977 a 1982, pois, havia grandes contradições: de uma parte, a existência de um professorado exíguo, que
apresentava uma concepção tradicional sobre a formação de adultos e, de outro lado, uma dinâmica social muito
forte, que reivindicava cultura popular, o que provocou uma grande mobilização de coletivos, estendendo, em
todo o estado espanhol, uma nova concepção de educação de adultos (Flecha et al., 1988).
Nos anos 1990, objetivando aglutinar experiências e relacionar pessoas que vinham realizando a
docência e a investigação em diversas universidades, foi instituído o Grupo 90: Universidade e Educação de
Pessoas Adultas, o qual organizou e promoveu várias jornadas e congressos nacionais e internacionais, além de
ter publicado diversos artigos em revista especializada, tornando-se um importante promotor de projetos de
investigação, tanto em âmbito internacional, como estatal e particular, de interesse das Comunidades Autônomas
da Espanha.
Mesmo assim, lembra Sáinz (1997:73) que não existe uma regulamentação específica para o acesso
profissional ao subsistema de educação de pessoas adultas, como uma conseqüência de não existir, previamente,
nem uma especialização, nem uma habilitação, nem uma formação inicial universitária.
Na Espanha, no período de 1991 a 1996, se destaca o surgimento da “Diplomatura” (curso em nível
universitário) em Educação Social, existente em várias instituições, tais como: na Universidad Autónoma de
Barcelona, na Universidad Complutense de Madrid, na Universidad de Lleida, na Universidad de Valladolid, na
Universidad de León, na Universidad de Girona, na Universidad de Santiago de Compustela, Universidad del
País Basco, Universidad de La Coruña, na Universidad de Extremadura, na Universidad Alcalá de Henares, na
Universidad de Oviedo como se expressa Garcia Carrasco (1997, p.74).
Esta diplomatura, porém, não resultou satisfatória para atender à demanda em educação de adultos,
cobrindo apenas algumas carências e lacunas existentes na área, pois contemplava no currículo disciplinas como
alfabetização, educação permanente, em caráter opcional (op.cit.). A esta “diplomatura” acrescentaram-se
também duas novas titulações que provém do campo da formação profissional, que são a de técnico superior em
Animação Cultural e a de técnico superior em Integração Social.
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Garcia Carrasco (1997:75) reivindica que, na Espanha, deve-se contemplar a oferta da “diplomatura”
em Educação de Adultos como um passo inicial e não como culminância de um processo. Cita, como uma
amostra da possibilidade de concretização desta proposta, várias iniciativas como a da Universidade de Córdoba,
com a criação, em Andaluzia, da disciplina “Didática da Educação de Adultos, a inclusão de uma disciplina em
educação de adultos na Universidade de Sevilha e a criação de um Departamento dedicado integralmente à
educação de adultos, que se constitui no CREA (Centro de Recursos de Educação de Adultos), em
funcionamento na Universidade de Barcelona.
Algumas iniciativas na Espanha merecem destaque, vez que ampliaram a oferta nesta área, como salienta
Garcia Carrasco (1997: 76-77):

a) o curso de especialização em Educação de Adultos, que vem sendo desenvolvido há quase trinta anos,
através da Universidade Pontificia de Salamanca;

b) o “Máster” em Educação de Adultos, colocado em prática desde 1988/89, mediante convênio de
colaboração com o MEC e a inclusão da educação de adultos, nos programas de Doutorado na
Faculdade de Educação da Universidade de Valladolid;

c) a publicação de estudos, o desenvolvimento de cursos (pontuais) trabalhos de investigação e
conferências ao cargo da Universidade de Salamanca;

d) a implantação de cursos de verão em diferentes províncias, pela UNED, que há vários anos vem
fazendo um trabalho de divulgação e de reflexão sobre as metodologias presenciais e à distância no
âmbito da educação de adultos;

e) a implicação de distintas universidades no Grupo 90: Universidade e Educação de Adultos, surgido
há seis anos, o qual vem elaborando propostas pedagógicas interessantes e incrementando pesquisas
nesta área;

f) o incremento da investigação educativa, que vem provocando o aumento significativo no número de
tesinas, teses e investigações neste terreno, em várias universidades da Espanha.
Além destas iniciativas, outras conquistaram espaços e vieram ampliar a participação de diferentes
coletivos na área da educação de adultos. García Carrasco (1997) salienta que, em 1984, a partir das I Jornadas
Estatais de Educação de Adultos, se deu a criação da Federação de Associações de Educação de Pessoas
Adultas (FAEA), entidade que tinha a finalidade de promover a participação, a solidariedade, de forma
integral, na educação de adultos e que agregava 43 associações entre escolas populares, escolas campesinas,
federações de associação de participantes em centros de adultos, associações de professores, sindicatos, etc.
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Outra entidade igualmente importante é a Federação de Associações Culturais e Educativas de Pessoas
Adultas de Cataluña, que compreende um grupo multicultural, pertencente a diferentes culturas e que tem
origens diversas, do qual participam imigrantes, exilados, refugiados ou demandantes de asilo político de
vários países, inclusive do Brasil. Este grupo foi criado objetivando gerar igualdades de oportunidades, diálogo
entre diversas culturas e êxito educativo para todos os participantes, investindo na inclusão social (Garcia
Carrasco, 1997).
Convém mencionar, também, a fundação do Centro de la Educación de Personas Adultas la Verneda,
em 1978, situado em um bairro operário da periferia urbana da Cidade de Barcelona, com as mesmas
orientações filosóficas e pedagógicas inspiradas em Paulo Freire, onde o professor Ramón Flecha e sua
equipe de investigadores da Universidade de Barcelona vêm desenvolvendo significativos trabalhos sobre os
saberes e a “aprendizagem dialógica”5 na área da educação de adultos.
Neste Centro, se realizam as Tertúlias Literárias com pessoas adultas que já estão alfabetizadas, que se
constituem em uma atividade cultural e educativa, concretizada mediante a leitura e a discussão de obras de
autores da literatura clássica universal. Trata- se de uma atividade sistemática, organizada semanalmente, sob
a coordenação de um (a) líder, desenvolvida em um grupo de pessoas interessadas em expor os seus
sentimentos e as suas impressões sobre o que leram, por intermédio de uma dinâmica baseada no diálogo e
com vistas à superação da exclusão social.
Cabe ainda destacar na Espanha, a criação da Confederação de Federações e Associações de Participantes
em Educação e Cultura Democrática de Pessoas Adultas (CONFAPEA), que é uma confederação formada por
federações culturais e educativas, é um espaço democrático, que desenvolve o seu trabalho em redes de
educadores e educadoras, de professorado, de investigadores das universidades; esta entidade, que conta com o
apoio do Grupo 90, tenta promover maiores oportunidades de educação e de participação de pessoas
interessadas, especialmente, aquelas que sempre estiveram excluídas dos espaços de decisão e de gestão em
EJA.
No tocante à formação de professores, Sáinz (1997:70-71) põe em destaque a formação do professorado
para trabalhar com pessoas adultas enfatizando que esta formação
A “Aprendizagem Dialógica” é o resultado das interações que produz o diálogo igualitário, ou seja, um diálogo
em que diferentes pessoas apontam argumentos em condições de igualdade, para chegar ao consenso, partindo
do que se quer comunicar e falando sem pretensões de validez (Flecha, 1997). Textualmente, Flecha (1997, p.
35) afirma que “es uno de los mejores recursos para superar la pérdida de sentido que Weber diagnosticó en
nuestras sociedades”. A aprendizagem dialógica teve e ainda tem muita influência nos processos de
alfabetização desenvolvidos no Brasil.
5
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deve atender à necessidade de especialização para este campo educativo. Para este autor “el educador de
adultos (que debe trabajar en el marco de un proyecto integrado, en un espacio concreto, atendendo las
demandas y necesidades de una comunidad), además de tener una formación general y específica que le
permita realizar con eficacia y coherencia los distintos programas, debe ser un animador social capaz de
integrarse en el medio en que realiza su actividade”.
Para este autor, cada vez mais se evidencia que a educação de adultos demanda o mesmo tratamento
que é atribuído à educação infantil, ao ensino primário, e como tal especialidade deve ter a sua configuração e
a sua implantação nas universidades, destas instituições é que deve sair a educação de adultos e é nelas que vai
receber a sua especialização inicial (Sáinz, 1997, p.72-73).
Segundo relato de Sáinz (1997:82) o III Congresso Internacional de Educação de Adultos, promovido
em outubro de 1994, pela Generalitat de Catalunya, já recomendava algumas medidas para a formação dos
educadores de adultos, tais como:



a criação de uma estrutura regional de documentação, informação, investigação e formação do
professorado de educação de adultos;



formação inicial e especializada em educação de adultos no âmbito da própria universidade;



formação permanente por meio de uma estrutura provincial específica com intervenções
intensivas.

Estas iniciativas confirmam a importância que a área da educação de adultos vinha desfrutando neste
cenário com o subseqüente crescimento da demanda e o aumento do quantitativo de educandos como Gelpi
(1998:61) acentuava:
El sector de la educación de adultos conoce actualmente una gran expansión. Un
hecho positivo es el muy significativo aumento de adultos que estudian asi como la
existencia de una demanda muy variada en el sentido profesional, social y cultural.
En realidad, la educación de adultos es, hoy, parte de un proyecto educativo
permanente y no sólo una educación supletória. Es éste un cambio muy importante
porque transforma la concepción misma de toda la educación escolar y de adultos.
A evolução das concepções de alfabetização
Os programas estudados nesta tese tratam da definição de alfabetização, cuja ação alfabetizadora se
constitui na concretização de uma política governamental para o segmento de EJA, desenvolvida no âmbito de
uma instituição universitária a (UNEB); como dois destes
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programas almejavam, prioritariamente, alfabetizar jovens e adultos, é importante apresentar o que se entende
por alfabetização.
Até o Censo do ano de 1940, as estatísticas sobre a população alfabetizada se baseavam na declaração
das pessoas entrevistadas, afirmando se sabiam ler e escrever e, às vezes, para completar esta declaração, se
solicitava ainda que as pessoas assinassem o próprio nome; a partir da década de 1950, passou a ser considerado
como alfabetizado aquele que conseguia ler e escrever um bilhete simples.
Essa concepção ultrapassada de alfabetização e esta visão distorcida do analfabeto perduraram nas
campanhas de alfabetização de jovens e adultos que aconteceram no Brasil, e, na maioria das vezes, restringiam
o processo de ensino a uma ação puramente mecânica de codificação e decodificação de símbolos gráficos, ao
considerar uma pessoa alfabetizada, após um par de meses, apenas quando sabia ler e escrever de forma muito
rudimentar.
Ramón Flecha (1990) critica o modelo compensatório de educação, da mesma forma que García
Carrasco (1997) rejeita a concepção de alfabetização como uma ação, meramente compensatória, existentes nos
contextos mais tradicionais da educação de adultos, criticando o alijamento dos analfabetos dos processos, bens e
serviços culturais oferecidos na comunidade, destacando que “el ámbito de acción dominante en ese discurso era
el configurado por los adultos con esas deficiências y/o anomalias socioculturales denominadas analfabetismo, y,
más tarde, ese malestar subjetivo denominado por extensión analfabetismo funcional, en referencia a quién no
domina ni emplea determinados recursos elementales de decodificación sin los cuales se hace case imposible
participar en la corriente de bienes y servicios culturales de la comunidad” (García Carrasco, 1997:2).
A caracterização do analfabeto, no contexto brasileiro, incorporava esses elementos acima
mencionados, sobretudo, os que García Carrasco sinaliza, de forma que todos os aspectos abordados no processo
de alfabetização levavam a crer que a intenção era a de envolver adultos a regredirem a uma infância que não
tiveram e que se acreditava que esta fase devia ser recuperada; esta intenção provocava muitas vezes a
“infantilização" do adulto e, até mesmo, a inibição da participação ativa do educando no processo de ensinoaprendizagem.
O conceito restrito de alfabetização dizia respeito apenas à capacidade do indivíduo de ler e de escrever
um simples bilhete, mas a partir da década de 60, sob a influência da Pedagogia de Paulo Freire, a alfabetização
começou a ser vista de forma ampla, como um processo que incluía a conscientização, a participação na
sociedade, como um processo
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libertador e emancipador dos sujeitos da educação. É esta conceituação que é levada em consideração neste
trabalho, em que tanto o educador como o educando são considerados como sujeitos de sua própria história,
como detentores de saberes, possuidores de rica experiência de vida, capazes de desvelar as ideologias
subjacentes ao discurso oficial e transformarem-se em participantes ativos na produção da cultura nacional e/ou
regional.
Felizmente, nessas últimas décadas, o conceito de alfabetização vem-se modificando, ampliando-se e,
atualmente, começa a ser adotado concepções mais abrangentes, que requerem a revisão dos antigos objetivos a
serem alcançados no processo de alfabetização, visando ultrapassar o conhecimento rudimentar da leitura e da
escrita; estas concepções respeitam a leitura de mundo que o adulto traz para a escola (como dizia Paulo Freire),
aceitam a necessidade do alfabetizando ter acesso a diferentes tipos de textos, acreditam que este deve apresentar
práticas de leitura e de escrita diversificadas e, sobretudo, deve incorporar essas práticas à sua vida cotidiana. A
tendência atual é a de considerar alfabetizado o indivíduo que tenha pelo menos completado a 4ª série do ensino
fundamental, tendo se apropriado da leitura e da escrita de forma convencional.
Assim é que, alfabetizar, em seu sentido amplo, “implica formar leitores e escritores autônomos, que
dominem o código lingüístico, mas que também sejam capazes de atribuir sentidos e recriar, pela escrita, as
histórias, o dizer, indo além da oralidade, campo em que são competentes”, de acordo com o documento base,
que expõe as recomendações para a VI CONFITEA (2008, p.8).
É importante relembrar que há uma especificidade do processo de construção e de apropriação do
conhecimento pelo indivíduo adulto, devendo-se partir dos seus interesses, de suas aspirações e de suas
condições reais de vida.
Os estudos e pesquisas realizados pela psicopedagoga argentina Emília Ferreiro com base nas idéias de
Jean Piaget, trouxeram novas luzes e orientações para o trabalho com adultos, servindo para ultrapassar os
métodos de aprendizagem para alfabetização baseados apenas na silabação e no uso de cartilhas tão criticadas
por ela, colocando em prática uma nova concepção de alfabetização. Para Ferreiro (1993:24), a alfabetização se
constitui num processo cujo principal objetivo é “a compreensão do modo de representação da linguagem que
corresponde a um sistema alfabético de escrita, seus usos sociais e a construção e compreensão de textos
coerentes e coesos”.
Vera Masagão (2001:38) alerta que é “importante estudiar la alfabetización de adultos/as en un contexto
donde la escolaridad y otros recursos culturales están tan mal
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distribuidos tanto para orientar las políticas de educación de adultos/as en la región como para desarrollar la
teoria de la alfabetización en una perspectiva internacional.”
Pensa-se como estas autoras de que a alfabetização é um fenômeno complexo que abrange diversas
práticas, implicando diferentes atitudes cognitivas e, a alfabetização como um fator isolado, não pode promover
mudanças de atitudes, pois depende dos contextos sociais nos quais se desenvolve a experiência educativa.
Há outros autores, a exemplo de Van der Poel (1997:18) que considera a alfabetização como restrita à
instrução formal da escola, ao passo que o letramento é mais amplo, pois focaliza mais os aspectos sóciohistóricos da aquisição da escrita. Neste caso, existe a compreensão da alfabetização como sendo uma ação mais
restrita do que a ação do letramento, vez que a primeira se refere ao domínio de habilidades e técnicas da leitura,
da escrita e das práticas de linguagem num processo escolar, enquanto que o letramento diz respeito a essas
mesmas habilidades e técnicas que devem ser usadas, porquanto inseridas numa prática social.
Magda Soares (1998:37) argumenta que “um indivíduo alfabetizado não é um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de
letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a
leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita [...]”. Há, portanto uma
distinção entre alfabetização e letramento, pois que o primeiro termo corresponde à aquisição de uma tecnologia,
da escrita alfabética e de habilidades para ler e escrever, já o segundo termo concerne o exercitar de forma
competente a tecnologia da escrita sendo que o ideal seria alfabetizar letrando, tornando o indivíduo alfabetizado
e letrado ao mesmo tempo, como enfatiza Soares, (op.cit. p.47).
Kleiman et al. (2000:63) reforçam esta posição e caracterizam o evento de letramento “como toda e
qualquer interação social na qual a escrita é parte essencial no processo de comunicação, tanto no que se refere
ao meio pelo qual a informação é veiculada entre os participantes como no que se refere às estratégias e aos
processos interpretativos em relação a esta”. Para ela, o letramento pode ser definido como um conjunto de
práticas sociais que têm implicações importantes em relação às formas pelas quais os indivíduos constroem as
suas relações de identidade e de poder.
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Há um consenso, atualmente, de que a escrita sendo fundamental no processo de comunicação, não deve
ficar reduzida a uma simples decodificação de símbolos gráficos, mas deve possibilitar estratégias para ampliar a
visão de mundo, por parte dos alfabetizandos, facilitando que estes exerçam a sua cidadania.
A alfabetização, a despeito desta divergência na sua conceituação, deve ser vista como um direito a ser
garantido aos jovens e adultos não escolarizados e não como uma dádiva, um favor, como ainda se expressam
alguns educadores que atuam na EJA e como aparece de forma implícita em alguns discursos oficiais.
Dada a importância da alfabetização, o Governo da Bahia estabeleceu no Plano Estadual de Educação
(BAHIA, 2006:51-52), como um dos principais objetivos, “implantar programas de alfabetização visando
alfabetizar, até o final do ano de 2009, 90% dos jovens e adultos com 15 anos e mais (o que correspondia a
1.980.402 pessoas), que ainda não se encontram no mundo letrado, convocando a sociedade baiana, empresas,
organizações governamentais e não-governamentais, para co-participação nos programas de redução do
analfabetismo no Estado”. Deve-se também assinalar a criação do FUNDEB6- Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica, em 2006, que passou a destinar recursos para a educação de jovens e
adultos com a intenção de aumentar a matrícula, melhorar a infra- estrutura nas escolas e garantir a formação
continuada dos professores que atuam nesta modalidade.
Considerando-se o interesse do estado nesta luta contra o analfabetismo, acredito que é importante
debater sobre concepções de alfabetização e letramento como ferramentas tecnológicas imprescindíveis para o
alfabetizando enfrentar o mundo globalizado e ter acesso à informação numa sociedade letrada e cada vez mais
informatizada.
A trajetória histórica da alfabetização vem demonstrando que a ação de alfabetizar não pode ser
transitória, passageira, fragmentada e descontínua, mediante campanhas provisórias que não assegurem a
aprendizagem do educando; como argumenta Ferreiro (1993), por mais sucesso que tenham as campanhas de
alfabetização de adultos, não garantem a permanência da aprendizagem, nem a melhoria das taxas de
analfabetismo, pois o que garante esta aprendizagem é a escola primária cumprir o seu verdadeiro papel de
alfabetizadora, deixando
6

Anteriormente, existia apenas o FUNDEF, ou seja, o Fundo de Valorização do Ensino Fundamental, o qual, no
momento da regulamentação da lei (Lei nº. 9.424/96), apesar de ter uma aprovação unânime pelo Congresso
Nacional, recebeu o veto do Presidente que impedia a inclusão das matrículas concernentes aos alunos do ensino
fundamental presencial de jovens e adultos para efeito de cálculo nos recursos destinados à educação básica. Esta
norma desestimulou a manutenção e a expansão da educação de jovens e adultos.

Tânia Regina Dantas (2009)

93

de expulsar milhares de crianças das escolas, que no futuro, certamente, poderão compor o contingente dos
analfabetos adultos, incrementando a demanda na educação de jovens e adultos e aumentando os índices de
marginalização social.
Características do jovem e do adulto analfabeto
É importante também saber quem é este analfabeto jovem ou adulto? Que características este sujeito social
apresenta?
Uma das primeiras considerações a fazer é a de reconhecer este aluno como um sujeito que tem uma história
de vida muito diferente das histórias de outros jovens ou de adultos da sua mesma idade, cujas condições de vida
são marcadas por muitas dificuldades, por múltiplas exclusões (do sistema escolar, do mercado de trabalho, de
acesso à cultura, de seus direitos como cidadão, etc.), pela falta de motivação e pela descrença na mudança que
pode ser proporcionada pela educação. Esses jovens, geralmente, residem nas periferias urbanas, convivem com
precárias condições de habitação, na maioria dos casos, sem saneamento básico, insuficientes equipamentos,
instituições públicas como postos de saúde, hospitais, escolas, sem espaços adequados como praças, áreas de
lazer, agravando-se com o crescente índice de violências nos bairros populares.
Até pouco tempo, a EJA apontava um contingente de 79% de jovens (Censo de 2000), o que configurava um
perfil do alunado caracterizado pela “juvenilização”, isto é, por grupos etários compostos por adolescentes e
pessoas bem jovens (na faixa etária de 15 a 19 anos), exigindo que se repensem novas formas de ensinar, de lidar
com estes sujeitos históricos. Sérgio Haddad (2007) em recente publicação, organizada juntamente com
educadores de vários estados brasileiros, reafirma a juvenilização deste alunado, colocando a necessidade de se
avançar para uma nova concepção da EJA.
Esta juventude que ingressa nas classes de EJA carrega uma série de referências sociais, históricas, de
interações e relações sociais, bem distantes das referências institucionais, formais, exigidas e difundidas no
sistema escolar. A este respeito, Marília Spósito (2003) coloca que é preciso conhecer o contexto social, os
tempos e espaços não escolares destes jovens que procuram a EJA para melhor compreendê-los:
O novo público que freqüenta a escola, sobretudo adolescente e jovem, passa
constituir no seu interior um universo cada vez mais autônomo de interações,
distanciado das referências institucionais, trazendo novamente, em sua
especificidade, a necessidade de uma perspectiva não escolar no estudo da escola, a
via não escolar [...]. A autonomização de uma subcultura
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adolescente engendra para os alunos da massificação do ensino, uma reticência ou
uma oposição à ação do universo normativo escolar, ele mesmo em crise. A escola
cessa lentamente de ser modelada somente pelos critérios da sociabilidade
adolescente, exigindo um modo peculiar de compreensão e estudo (Spósito, 2003,
p.19-20).
Para Ferrari e Amaral (2005:8) “situar este jovem num mundo cultural concreto, de uma determinada
época da história, faz contraponto à visão de existência do adolescente universal, com características emocionais
típicas de desenvolvimento (como as de naturalmente fazer oposição ao adulto, criar situações constrangedoras,
ser rebelde, etc.) [...]”. Para eles, o fato desses jovens estarem engajados na luta pela sobrevivência constituiria
um diferencial nas suas características universais, face ao contato com a realidade social que exigiria deles
atitudes, reações e vivências de adultos.
Estes jovens, alguns já pertencem ao mundo do trabalho, mesmo que a sua inserção seja na economia
informal (atuando como biscateiros, vendedores ambulantes, prestadores de serviços temporários, domésticas
etc.), outros estão em situação de desemprego; apresentam algumas especificidades tais como sendo originários
de comunidades indígenas, ou pertencentes às colônias de pescadores, trabalhadores rurais, ou quilombolas
(habitantes dos Quilombos); são jovens que procuram a modalidade da EJA buscando iniciar ou completar a sua
escolarização, almejando se inserir no mercado formal de trabalho ou conseguirem melhores ofertas de emprego,
pedindo uma nova chance à sociedade capitalista.
Costumava-se ter uma visão estereotipada do analfabeto como uma pessoa incapaz de qualquer ação
válida, como um ser irracional, desprovido de saberes válidos, desqualificado para exercer a sua cidadania,
impedindo-se, por estes motivos, a sua participação nos destinos do país, na produção e no consumo de bens e de
conhecimento e, principalmente, alijando-o da construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
Na cultura escolar, recebia-se o aluno adulto para ensinar-lhe conteúdos estranhos a sua experiência de
vida, sem considerar os conhecimentos adquiridos na sua luta cotidiana pela sobrevivência, sem valorizar o que
ele já sabia e conhecia. A aprendizagem esperada continuava sendo aquela das cartilhas, dos livros, da sala de
aula, do escritório, padrão do qual não se enquadrava (e até hoje não se enquadra) o adulto trabalhador.
Atualmente, já existe a preocupação na educação de jovens e adultos com um ensino que promova a
visão de mundo, que respeite a cultura de origem e que possibilite o exercício permanente da cidadania por parte
dos educandos.
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A história e o contexto atual da investigação
Objetivando apresentar dados estatísticos sobre o analfabetismo no Brasil e, notadamente na Bahia, se
desnuda a grave situação da EJA, expressa nos altos índices dos que foram excluídos da escola e que precisam
recorrer à modalidade de educação de adultos, na condição de analfabetos, sem a garantia da continuidade dos
seus estudos em nível do ensino regular. A este respeito, este tópico apresenta um breve histórico acerca das
políticas públicas em EJA no Brasil.
Breve histórico sobre políticas públicas em EJA no Brasil
A implantação de ações relacionadas com o analfabetismo no Brasil ocorreu, historicamente, através
de campanhas nacionais de alfabetização, de seminários e de Congressos Nacionais de Educação de Adultos,
existindo um forte esquema burocrático amparado por normas e diretrizes para regular e normalizar esta
modalidade educativa. Assim é que se pode destacar, em 1949, a realização do Seminário Interamericano de
Alfabetização e Educação de Adultos que contou com a participação da UNESCO e da Organização dos Estados
Americanos (OEA); no ano de 1952, foi aprovada a realização da Campanha Nacional de Educação Rural, cujo
principal objetivo seria ampliar a educação de base para a zona rural; em 1958, a Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo, a qual desenvolveu as suas atividades nos municípios e a realização do segundo
Congresso Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos propondo a avaliação das ações postas em prática
na área educacional (Di Rocco, 1979 e Wertheim, 1985).
Quando se fala em educação, em alfabetização de adultos e em educação popular, no Brasil, o
educador Paulo Freire é uma referência obrigatória, o êxito de sua experiência educativa deixou marcas
profundas na educação brasileira, toda a sua obra transita por diversas temáticas que ainda são atuais e
pertinentes, traduzindo orientações e dimensões filosóficas, políticas, culturais, sociais, históricas e pedagógicas.
Freire, que inseria a educação enquanto uma prática social e defendia a idéia da criação de uma
pedagogia crítica, iniciou a sua experiência alfabetizadora em duas cidades nordestinas: em menor escala em
Recife (capital do Estado Pernambuco) e, em maior escala em Angicos, cidade do Estado de Rio Grande do
Norte, onde deslanchou, em 1963, a Campanha Nacional de Alfabetização de Adultos.
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A sua contribuição naquele momento histórico, da década de sessenta, foi decisiva na tentativa de mudar
o cenário político, vez que os analfabetos, que pela legislação vigente não poderiam votar, estavam sendo
alfabetizados mediante um processo de conscientização da sua situação de oprimidos e excluídos da sociedade; o
resultado deste processo de alfabetização, voltado basicamente para camadas populares, incrementaria o número
de eleitores nas próximas eleições o que, certamente, forçaria a mudança da situação política e da posição
privilegiada da elite brasileira frente ao poder.
Esta perspectiva é reforçada por Lima e Rosas (2006:63) quando afirmam que “é evidente que, ao
incursionar pela problemática da Educação e da Alfabetização de Adultos, Paulo Freire se mostra preocupado,
antes de tudo, com o desafio de superar as injustiças sociais, de mudar a sociedade”. Na pedagogia freiriana, o
projeto pedagógico se acha imbricado no projeto político de sociedade que queremos, pois para Freire era
importante saber a favor de quê e de quem, contra o quê e contra quem estamos trabalhando em um contexto
capitalista.
Trabalhando em uma perspectiva de educação popular e exaltando a natureza política da educação,
Freire (1990) desenvolveu projetos de alfabetização de jovens e adultos com a participação da sociedade civil e
de relevantes movimentos sociais, deixando um importante legado histórico.
Construindo a sua pedagogia do oprimido a partir do levantamento do universo vocabular dos
educandos, dos temas geradores, da criação de situações típicas do grupo dentro de um contexto cultural e social
determinado, Freire alcançou significativos resultados na sua tarefa de alfabetizar adultos, expandindo a sua
experiência exitosa em todo o país.
Desde o início dos seus trabalhos, Freire lança a discussão sobre a formação do professor, polarizando
com a dicotomia entre consciência ingênua e consciência filosófica ou crítica, enfatizando o papel do educador
que deveria estar mais preocupado com as questões políticas (menos com questões técnicas), devendo “assumir
um caráter humanista e revolucionário”, como ele mesmo afirmava (Freire, 1981, p.78-80).
Para ele, o educador teria que ser necessariamente um educador transformador, com postura,
consciência e atitudes de um profissional, com competência política e técnica, buscando a superação entre
educador-educando e instituindo o diálogo como premissa básica para uma pedagogia libertadora e a
transformação social, como se pode constatar em sua fala neste trecho:
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Quanto mais seriamente você está comprometido com a busca da transformação,
mais rigoroso você deve ser, mais você tem de buscar o conhecimento, mais você
tem de estimular os estudantes a se prepararem científica e tecnicamente para a
sociedade real na qual eles ainda vivem (Freire e Shor,1986, p.86).
Esclarecendo a contribuição política deste educador, Romão e Gadotti (2000a,43-44) enunciam que “o
pensamento de Paulo Freire tem suas raízes mais profundas no debate político-cultural brasileiro do final dos
anos 50. Tratava-se do debate em torno da construção de uma identidade nacional baseada no desenvolvimento
político, social e econômico que, segundo ele, passava pela tomada de consciência da realidade nacional”.
As suas idéias revolucionárias suscitaram a simpatia de muitos intelectuais (diga-se de passagem, de
orientação política marxista e neomarxista) em todo o mundo, atraindo simpatizantes, estudiosos e teóricos
renomados, sobretudo os adeptos da teoria crítica de currículo, como por exemplo, Henry Giroux (1988 e 1997),
da pedagogia crítica como Peter McLaren (1997) e brasileiros como Moreira (2001), Saul (1996), dentre muitos
outros.
Reconhecendo a contribuição deste educador, a força das suas idéias em defesa de uma sociedade
multicultural, Peter McLaren (1997:328) acentua que “o trabalho de Freire tem sido citado por educadores em
todo o mundo e constitui uma importante contribuição para a pedagogia crítica, não somente por causa de seu
refinamento teórico, mas por causa do sucesso de Freire em colocar a teoria na prática”.
Ao lado do sucesso entre os educadores, a pedagogia freiriana sofreu, porém, críticas severas dos seus
adversários que viam os seus interesses pessoais serem contrariados, que temiam as implicações decorrentes da
conscientização das classes populares, que anteviam a perda dos seus privilégios e que se sentiam ameaçados na
sua cômoda posição de elite dominante no mundo capitalista.
Decorrente da repercussão do trabalho de Freire e pela sua militância política, após o golpe militar no
Brasil, em 1964, este educador foi perseguido, tendo que fugir do país como exilado político, e se refugiar no
Chile. Neste mesmo ano, foram extintas as campanhas nacionais de educação de adultos, sob a alegação de que
os estados incorporariam, entre as suas competências normais, a realização de atividades similares.
O governo brasileiro, abortando a experiência revolucionária de Paulo Freire, nos anos 1960, assumiu o
controle da educação de adultos nos anos de 1970, 1980 e início da década de 1990, mediante vários programas,
sendo o mais importante deles o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), criado em 1967, mediante
a Lei 5.379, que se constituiu em um
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programa em nível federal, de grande porte, que consumiu muitos recursos do governo. A princípio, o MOBRAL
se constituía em uma organização autônoma em relação ao Ministério de Educação, mas, em 1970, passou a
funcionar mediante convênios firmados com as Secretarias de Educação estaduais e Comissões Municipais,
através da criação de um Programa de Alfabetização (PAF) e do Programa de Educação Integrada (PEI). O
primeiro tinha como objetivo fundamental “erradicar o analfabetismo” em dez anos, na população de 15 anos ou
mais e o segundo programa correspondia às quatro primeiras séries do primeiro grau (antigo ensino primário),
pretendendo alcançar como objetivo a inserção dos alfabetizados no ensino regular noturno, dando continuidade
ao processo de escolarização, iniciado através do Programa de Alfabetização. Este movimento adotou o “método
Paulo Freire” destituído da “criticidade”, retirando as idéias de conscientização e de libertação no trabalho
pedagógico destinado aos analfabetos adultos.
Face ao descrédito do MOBRAL tanto no meio político, como no educacional, sobretudo por não
conseguir alcançar a sua principal meta de erradicar o analfabetismo no Brasil em dez anos, este programa foi
extinto em 1985, sem nenhuma avaliação rigorosa dos seus resultados e da aplicação dos vultosos recursos
durante a sua vigência. Em seguida, neste mesmo ano, começou a funcionar a Fundação Educar, criada em
substituição ao programa nacional anterior, cujos resultados ficaram bem abaixo da média esperada, não
conseguindo cumprir as metas almejadas, sobretudo, acabar com o analfabetismo no Brasil, conforme a sua
proposta inicial.
No ano de 1990, considerado pela UNESCO como o Ano Internacional da Alfabetização, o Presidente
Fernando Collor extinguiu a Fundação Educar deixando um grande vácuo em termos de política educacional
para a alfabetização e a educação de jovens e adultos em todo o território nacional.
Após a extinção desta Fundação em 1990, durante dezesseis anos, o Ministério de Educação não
assumiu nenhuma proposta para a área de EJA; somente no ano de 2006, foi aprovada pelo Congresso a emenda
constitucional n° 53, que criava o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que incluía
recursos para a educação de jovens e adultos. Como nenhuma ação formadora de grande porte foi executada sob
a liderança do governo federal, as ações nesta área começaram a ser desenvolvidas mediante as iniciativas dos
próprios governos estaduais e das prefeituras municipais, que instituíram os seus quadros docentes, realizando a
formação em serviço para que os professores pudessem
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atuar nos programas e projetos de educação de adultos, que eram deslanchados, na maioria das vezes, com
recursos próprios das prefeituras e secretarias de educação.
A esse respeito, convém relembrar a experiência do Paulo Freire com o MOVA- Movimento de
Alfabetização de Jovens e Adultos (de 1989 a 1922, após o seu retorno do exílio político) à frente da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo que conseguiu expandir o seu modelo de educação para vários estados e
municípios do país, fortalecendo a demanda por EJA, como destaca Haddad:
Também vários governos municipais progressistas, a partir da inspiração e presença
do professor Paulo Freire na Secretaria Municipal de São Paulo, em 1990, passaram
a desenvolver programas de alfabetização e escolarização de jovens e adultos com a
participação da sociedade civil, resgatando o ideário das experiências anteriores ao
regime militar, período profícuo do debate sobre Educação de Jovens e Adultos na
lógica da Educação Popular. (Haddad, 2007, p.13).

As ações que concretizaram as políticas públicas em EJA
Deslanchando diversas ações, o governo federal intentava diminuir as taxas de analfabetismo no Brasil,
concernente às pessoas de 15 anos ou mais de idade que não haviam logrado se alfabetizarem no ensino regular,
ou que nunca tinham freqüentado uma escola antes, tendo chegado à idade adulta ainda na condição de
analfabetas, sem prevalecer o seu direito à educação básica.
O Gráfico I deixa ver que houve uma pequena diminuição das taxas de analfabetismo no Brasil em um
período de dez anos, para as pessoas de 15 anos ou mais, a saber:
Gráfico I-Taxa de Analfabetismo no Brasil das pessoas de 15 anos ou mais - 1996 a 2006

Fonte: IBGE/PNAD – 2006
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Nesta década, houve uma pequena diminuição da taxa de analfabetismo, passando de 14,8% em 1996
para 10,4% em 2006, referente às pessoas com 15 anos ou mais (conforme mostra o Gráfico I), apontando a
carência de ações propositivas de grande efeito que alterassem substancialmente as estatísticas sobre este
problema social e educacional. Nesta perspectiva, o governo federal já vinha investindo anteriormente,
instituindo metas e objetivos do Programa Educação Para Todos referentes à educação de jovens e adultos para
serem deslanchadas no período de dez anos de 1993 a 2003, que seriam realizadas gradativamente de forma a:



assegurar, em cinco anos, a oferta de educação equivalente às quatro séries iniciais do ensino

fundamental para 50% da população de jovens e adultos não escolarizados;



propiciar até o final da década a oferta de educação equivalente às oito séries do ensino

fundamental para toda a população de jovens e adultos que tenha concluído as quatro séries iniciais,
(de acordo com o INEP/MEC,1999).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, vinha corroborar
nesta direção, ressaltando à obrigatoriedade da oferta de educação escolar, de forma regular, para jovens e
adultos que não puderam efetuar os seus estudos na idade apropriada, levando-se em consideração as
características, os interesses, as condições de vida e de trabalho do alunado. No seu texto original, acentuava a
importância dos cursos e exames, como se pode confirmar neste trecho:
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em
caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível da
conclusão do ensino fundamental, para maiores de quinze anos, no nível de
conclusão do ensino médio, para maiores de dezoito anos. Os conhecimentos e
habilidades adquiridas pelos educandos por meios informais serão referidos e
reconhecidos mediante exames (LDB n° 9394/96, Cap. II, Seção V, Art. 37 e 38).
Ainda durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1997, foi implantado pela
primeira Dama da República, Sra. Ruth Cardoso, o Programa Comunidade Solitária (mais tarde denominado
Alfabetização Solidária) que se tornou uma das iniciativas mais importantes para alfabetização de adultos, nesta
década, pois firmou parcerias com empresas, universidades, prefeituras, organizações não-governamentais,
priorizando no atendimento aos municípios situados nas regiões mais carentes (Norte e Nordeste), onde se
concentravam (e ainda se concentram) os maiores índices de analfabetismo e os piores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Este programa, que consistia numa ONG
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associada diretamente ao Ministério de Educação (MEC), conseguiu obter muitos recursos financeiros, oriundos
de empresas privadas, sob o lema “adote um analfabeto”, tendo como contrapartida a diminuição nos valores dos
impostos que seriam arrecadados pelo governo federal.
O governo brasileiro, em 2004, criou e implantou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade Social (SECAD), destinada a articular e financiar programas de alfabetização e de educação de
adultos, com vistas à redução das desigualdades educacionais entre os diversos segmentos da população
brasileira. Esta Secretaria vem financiando os programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola, entre outros
programas, em funcionamento em vários estados do país.
O período compreendido entre 2003 e 2006, que se refere ao primeiro governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, concedeu um maior destaque para a EJA em relação aos governos anteriores, tendo tomado
algumas iniciativas para o setor, principalmente com a criação da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD), como também o lançamento de programas e de projetos, como o Projeto
Escola de Fábrica, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – o PROJOVEM, o Programa de Integração da
Educação Profissional ao Ensino Médio para Jovens e Adultos-PROEJA, o Programa Brasil Alfabetizado e o
Programa Fazendo Escola, todos implantados pela Secretaria de Educação Continuada.
O combate ao analfabetismo passa, necessariamente, por uma política de formação de educadores para
atuarem em EJA, a partir do estágio da alfabetização, como também pela oferta de oportunidades para que
jovens possam ser profissionalizados e serem incluídos na sociedade em que vivem. Por esta razão, deve-se
considerar como medidas incisivas a criação desses programas e projetos em âmbito federal.
É extremamente importante também sinalizar o papel dos Fóruns em EJA, como legítimos movimentos
sociais, organizados em prol do direito à educação de jovens e adultos, estando representados em (26) vinte e
seis estados no Brasil, além do Distrito Federal, existindo (51) cinqüenta e uma representações regionais em
vários estados.
Na Bahia, existe o Fórum Bahia sediado em Salvador, destacando-se como a primeira iniciativa para a
criação deste fórum o Seminário sobre a temática “Educação de Jovens e Adultos: uma prioridade?”,
organizado, no período de 13 a 15 de junho de 2000, com a participação de vários promotores que foram: a
Secretaria Estadual de Educação, Universidade Católica de Salvador, Universidade do Estado da Bahia,
Universidade Estadual
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de Feira de Santana, Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a
Universidade Federal da Bahia. Foi bastante sintomático que o tema de abertura da conferência proferida pelo
professor Sérgio Haddad, que deu início aos trabalhos deste Fórum, tenha sido “A educação de jovens e adultos:
uma dívida a ser resgatada”.
Os objetivos principais que impulsionaram a realização deste seminário foram:
“Proporcionar aos participantes a oportunidade de análise e reflexão sobre o tema de Educação
de Jovens e Adultos no Brasil e, em particular, no Estado da Bahia;
Promover o intercâmbio e a troca de experiências entre os programas e cursos que atuam com
Educação de Jovens e Adultos no Estado;
Estimular a discussão com vistas à criação do Fórum Estadual sobre a Educação de Jovens e
Adultos na Bahia”.
As ações afirmativas do Fórum Bahia, trazendo à tona discussões sobre a atuação da EJA e a abertura de
espaço para que professores de diferentes municípios baianos pudessem participar das reuniões, provocaram a
criação de mais quatro Fóruns Regionais, um sediado em Teixeira de Freitas (no extremo sul da Bahia), um no
município de Cruz das Almas, um em Santo Antonio de Jesus e outro em Alagoinhas.
A representação dos Fóruns Estaduais lançou no Encontro Nacional em Educação de Jovens e Adultos
(ENEJA), em 2005, realizado em Brasília, um Manifesto pelo Direito à Educação de Jovens e Adultos, onde as
discussões e os debates se centralizaram na formação de professores para atuarem em EJA.
No VIII Encontro Nacional de Educação de Adultos, ocorrido em 2006, no Estado de Pernambuco, um
dos principais pontos de discussão foi a formação de professores onde se defendeu “a manutenção de processos
permanentes de formação continuada de educadores e de educadores populares que contemplem orientações para
o trabalho pedagógico sob a ótica da diversidade cultural e da economia solidária”. Foi proposto, neste momento,
que se garanta a profissionalização de educadores de EJA, de maneira a impedir o voluntariado e diminuir a
carência da formação adequada para o trabalho pedagógico com esta modalidade.
As contribuições do I Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos realizado
em Minas Gerais, em 2006, são muito elucidativas das preocupações dos representantes dos Fóruns, dos
educadores, dos educandos e dos militantes em EJA,
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denunciando que o diagnóstico da situação atual revelava a ausência de diretrizes e políticas públicas de
formação de educadores, criticando a posição ainda marginal desta modalidade no interior das políticas públicas
no Brasil.
Recentemente, estão sendo realizados, em todos os estados e regiões brasileiras, encontros estaduais e
regionais para a organização da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFITEA) que, pela
primeira vez, será realizada em um país da América Latina, sendo escolhido o Brasil, em virtude de sua política
para diminuição do analfabetismo. Esta Conferência intergovernamental será realizada em maio de 2009, sob a
coordenação da UNESCO, cuja preparação será discutida em vinte e sete (27) encontros estaduais, cinco (5)
encontros regionais e um (1) encontro nacional. De acordo com o Regimento dos encontros preparatórios, estas
etapas terão como propósitos:
Consolidar a compreensão do conceito de educação e aprendizagens de jovens e adultos como
um direito humano que se efetiva ao longo da vida, e por diversos meios [..];
Contribuir na construção de políticas estratégicas de implantação ou fortalecimento da
modalidade de EJA na Educação Básica no Brasil [...], estabelecendo um novo patamar para
qualificar e ampliar as oportunidades aos alunos (as) da EJA;
Fortalecer a política pública de EJA por meio do diálogo com diferentes esferas da sociedade
civil e do Estado, aprofundando a discussão das políticas em curso e a formulação de novas
iniciativas na área educacional (Regimento dos Encontros Preparatórios para a VI CONFITEA,
2008, p.1).

Construído este regimento, mediante diálogo, com a participação dos representantes dos Fóruns de EJA
e com a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, tem sido o norteador dos
encontros que vêm ajudando na construção coletiva de um documento base nacional intitulado Brasil- Educação
e Aprendizagem de Jovens e Adultos ao Longo da Vida, que compreende quatro grandes eixos, a saber: Sujeitos
da Educação de Jovens e Adultos (educadores e educandos), Estratégias Didático-Pedagógicas para a EJA,
Intersetorialidade da Educação de Jovens e Adultos e EJA no Sistema Nacional de Educação: gestão, recursos e
financiamento.
O referido documento reafirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, confirmando o princípio
de que se deve tratar a EJA como direito fundamental da pessoa, devendo-se oferecer as condições necessárias
para garantir o exercício desse direito para todos os cidadãos brasileiros; combate a desigualdade, exigindo
políticas públicas para afirmar o direito à educação ao longo da vida.
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Contextualizando a pesquisa
O sistema educacional no Brasil não vem permitindo a inclusão no sistema educacional de grande parte
das comunidades populares que se vê obrigada pela contingência da vida, na luta pela sobrevivência, a
abandonar a escola para manter a própria subsistência e a de sua família. Têm-se observado que muitos jovens
têm a sua escolaridade comprometida com as sucessivas repetências, abandono e evasão escolar, fenômeno que o
educador Paulo Freire chamou de “expulsão”, ampliando o tempo para conclusão do ensino fundamental, o que
obriga a algumas pessoas levarem até quatorze anos para concluir a educação básica, que poderia ser realizada
em oito anos de estudos.
Uma multiplicidade de fatores sociais, econômicos, culturais, históricos converge para acirrar esta
situação marcada pela pobreza, desemprego, habitação precária, falta de oportunidades no mercado formal de
trabalho, o que atinge as pessoas mais vulneráveis, além do desrespeito aos direitos civis e à cidadania por parte
dos poderes constituídos.
Alguns professores de EJA passam, também, por situação similar a dos educandos, sendo a única opção
para mudar a sua condição de desempregado a de aceitar uma colocação provisória para ensinar adultos
analfabetos. Tanto o professor como o aluno da educação de jovens e adultos vivenciam um processo de
silenciamento imposto por preconceitos e discriminações, deparando-se com condições adversas e com a
ausência de ações afirmativas que se concretizem na tentativa de modificar este contexto.
Estes problemas fazem parte do cenário onde se encontra a Região Nordeste, que possui o maior
quantitativo de estados, em relação às demais regiões do Brasil, são nove estados, a saber: Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco (incluindo Fernando de Noronha), Rio Grande do Norte e Sergipe.
A população residente na Região Nordeste é basicamente urbana, representando 71,45%, próxima da média
nacional no Brasil, cujo percentual urbano atinge 83,29% da população (segundo dados do IBGE, em 2005). O
Nordeste brasileiro caracteriza-se como a Região que possui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais
baixo, 0,68, um pouco abaixo do índice nacional, que é 0,76. Dentre os estados nordestinos, o Estado da Bahia
destaca-se por apresentar o maior índice na educação (0,785), o Estado do Ceará na expectativa de vida (0,713) e
o Estado de Pernambuco se sobressai na renda (0,643). (Atlas, 2004).
Na Região Nordeste do Brasil, encontra-se o Estado da Bahia, que possuia uma população, estimada para o
ano de 2005, de 13.815.339 habitantes, apresenta uma densidade
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demográfica de 23,16 habitantes por km², possui uma área de 564.273 km², o que representa 36,31% da região
Nordeste e 6,27% do território brasileiro, é composto por 417 municípios, (de acordo com dados do IBGE/2005),
cuja capital está situada na Cidade de Salvador; a Região Metropolitana de Salvador abriga a maior parte da
população baiana, pois concentra a atividade industrial do estado, apresentando também intensa atividade
cultural e turística e é neste estado e nesta cidade que se contextualiza a investigação de que trata esta tese.
O cenário escolhido para desenvolver a investigação foi a Universidade do Estado da Bahia, sediada no
Município de Salvador, capital do Estado da Bahia, concentrando-se a pesquisa em dois programas de extensão e
no âmbito de um programa de pós-graduação, do Departamento de Educação, especificamente em um curso de
especialização, sendo o foco principal do trabalho a formação de professores em educação básica de jovens e
adultos.
O Estado da Bahia congregando 417 municípios se caracteriza, principalmente, pelo seu dinamismo na
economia decorrente de atividades produtivas (como pecuária, agricultura, pesca, etc.), da circulação e troca de
mercadorias e da oferta de serviços (hotelaria, restaurantes, comércio, bancos e muitos outros), mas que
concentra enormes contradições, carências graves e desequilíbrios entre zona rural e urbana, como salienta
Avena (1998:22):
[...] o sexto maior... do país em volume de produto... uma economia dinâmica...
crescendo acima da média nacional, um aparato estatal forte e organizado, com suas
contas equilibradas e com dinheiro disponível para investimentos. Mas é também
um desafio, pois é um Estado com problemas sociais graves, que possui a maior
população rural do país, concentra mais de 55% do semi-árido nordestino e sofre
com as diversidades climáticas e com as carências crônicas de sua população.

Resultante das eleições ocorridas em outubro de 2006, este Estado, a partir de janeiro de 2007, deixou
de ser administrado politicamente pelo Partido da Frente Liberal (PFL), para ser administrado pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), sendo eleito como Governador o Sr. Jacques Wagner, pertencente ao mesmo partido político
que governa a nação, representado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva.
Esperam-se grandes mudanças em todas as áreas sociais levando-se em conta este cambio político, mas,
por enquanto, os indicadores educacionais vêm demonstrando a necessidade de ações mais afirmativas na Bahia,
onde a situação é crítica, principalmente na zona rural, distanciando-se o Estado até mesmo da média nacional. O
Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB, que mensura a qualidade da educação, indicava, em 2005, que
o Brasil apresentava uma média de 3,8 numa escala de 0 a 10, na qual os países
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desenvolvidos se situavam em média de 6,0; na Bahia, esta média caía para 2,6 se situando entre os cinco estados
com média abaixo da média nacional, o que sinalizava a urgência de medidas eficientes para melhorar a
qualidade da educação.
O Plano Nacional de Educação (Brasil, 2001), em vigor atualmente, foi instituído em 2001, definindo
26 metas prioritárias para serem implantadas no período de dez anos, ou seja, no prazo de 2001 a 2011,
destacando-se entre estas metas a alfabetização de dois terços da população analfabeta do Brasil (cerca de dez
milhões de pessoas), no período de cinco anos, a garantia da oferta do primeiro segmento do ensino fundamental
para a metade da população analfabeta e o atendimento do dobro de jovens e adultos no ensino médio. Como um
desdobramento deste plano, no documento que trata do Plano Estadual de Educação aparecem como dados
preliminares da matrícula em EJA no Estado da Bahia, para o ano de 2004, uma significativa população de
184.826 de jovens e adultos cursando o Ensino Fundamental (que corresponde às quatro primeiras séries) e de
135.924 pessoas no Ensino Médio (que corresponde às quatro séries subseqüentes do 2° grau), sendo a média de
anos de estudo no Ensino Fundamental de 4,4 anos para alunos de 15 anos em diante (BAHIA, 2006).
Conforme o Censo de 2000, no Estado da Bahia, a população que possuía mais de 15 anos era de
9.077.000 pessoas, sendo que 2.075.000 pessoas (ou seja, 22%) não eram alfabetizadas e 3.958.000 eram
consideradas como “analfabetos funcionais”, o que eleva o percentual para 43,6% de pessoas sem a escolaridade
básica garantida em todo o Estado. Estes dados são preocupantes, vez que demandam maiores investimentos em
educação de jovens e adultos para minimizar e reverter esta estatística acerca do analfabetismo neste Estado.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2005, havia na Bahia, 18,8% de
analfabetos acima de 15 anos, quase o dobro da média nacional que era de 10,9% e próxima da taxa da Região
Nordeste que era de 21,9%; neste ano, havia um índice elevado de analfabetos (42,7%) dentre as pessoas idosas
acima de 50 anos, Em Salvador, a taxa era de 6,28% de analfabetos com 15 anos ou mais, neste mesmo ano.
Estes dados são significativos considerando-se o crescente envelhecimento da população brasileira e o aumento
da demanda por educação de adultos (IBGE,2005).
A conjugação destes fatores (envelhecimento da população, altos índices de analfabetismo e o
incremento da demanda) praticamente obrigou o governo estadual a investir em programas e projetos de EJA,
visando melhorar estas estatísticas, diminuir a diferença na Bahia entre as taxas de analfabetismo nos três
âmbitos nacional, regional e estadual e atender
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à demanda pelo aumento da matrícula no ensino regular noturno ou em cursos paralelos que acolhessem a grande
leva de analfabetos jovens e adultos.
A melhora destes índices pode ser comprovada visualizando-se o Gráfico II, a seguir:
Gráfico II- Taxa de Analfabetismo na Bahia – 1990 a 2003

Fonte: IBGE/PNAD- 1990 a 1999 e Censo Demográfico de 2000/2001/2002/2003

O Gráfico II demonstra a evolução da taxa de analfabetismo na Bahia, no período de 1990 a 2003,
ressaltando que houve uma diminuição das taxas em duas faixas etárias: na faixa etária de 15 a 24 anos o índice
passou de 20,0% em 1990 para 6,0% em 2003; quanto à faixa que atinge as pessoas com mais de 50 anos, este
índice passou de 57,3% para 46,9% em 2003. A quantidade e a diversidade de programas e projetos na
modalidade de EJA promovidos pelo governo resultaram numa diminuição satisfatória no que tange às
pessoas mais jovens, enquanto que concernente às pessoas com mais de cinqüenta anos, a taxa de
analfabetismo reduziu um pouco na Bahia, mas o índice ainda permanece bastante elevado, considerando-se
que quase a metade da população nesta faixa etária continua analfabeta, apesar dos esforços e dos
investimentos tanto do governo federal como do estadual para
mudar esta situação e alterar estas taxas.
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Estes índices revelam a necessidade dos programas de combate ao analfabetismo motivarem as pessoas
mais idosas a procurarem se alfabetizar, partindo de um cadastramento eficiente para levantar estatísticas seguras
sobre o número de analfabetos em cada município baiano e em cada localidade da zona rural.
Agravando estes dados sabe-se que o ensino noturno apresentava, desde 2002, índices elevados de
reprovação em torno de 11,3%, como também de abandono escolar com taxa de 41,55% concernente ao Ensino
Fundamental e taxas de 8,5% para a reprovação e de 24,5% para o abandono escolar de referência ao Ensino
Médio (segundo dados do IBGE, em 2005).
Além disso, os baixos desempenhos dos alunos no Ensino Fundamental vêm contribuindo para uma
alteração no fluxo escolar, provocando uma inadequação entre a idade e a série que estão cursando,
identificando-se, em 2002 (de acordo com dados do IBGE), um índice de 37,9% dos alunos com mais de 14
anos, acima da idade estabelecida para a conclusão do primeiro grau, ainda cursando o ensino fundamental, o
que potencializa esta clientela para a educação de jovens e adultos.
Uma das metas deste Plano Estadual é “implantar programas de alfabetização, visando alfabetizar, até o
final de 2009, todos os jovens e adultos com 15 anos, mas que ainda não se encontram no mundo letrado,
convocando a sociedade baiana, empresas, organizações governamentais e não-governamentais para coparticipação nos programas de redução do analfabetismo no Estado” (Plano Estadual de Educação, 2006, p.5152). Daí o grande empenho do Governo em parceria com a Universidade na implantação de programas que
visem combater o analfabetismo e a formação continuada dos professores que atuam ou irão atuar em programas
e projetos em EJA.
Nesta direção, o Governo do Estado da Bahia lançou, em 2007, um programa educacional denominado
TOPA-Todos pela Alfabetização, estabeleceu uma parceria com o governo federal e com empresas públicas e
privadas para captação de recursos, utilizando recursos disponibilizados pelo programa Brasil Alfabetizado,
visando atender jovens, adultos com 15 anos ou mais e idosos que não tiveram oportunidade de escolarização em
tempo oportuno.
Este programa estadual mantém uma articulação com as quatro universidades estaduais e com uma
unidade de ensino em Camaçari (município situado no Recôncavo baiano), a qual integra a Universidade Federal
da Bahia.
Este programa tem o intuito de promover uma educação de qualidade em 210 municípios baianos,
assegurar o ingresso e a permanência na escola para a continuidade dos estudos após o processo de alfabetização.
Tem como um dos seus princípios básicos ser um
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programa que intenta oferecer condições objetivas de inclusão social, quer ir além da alfabetização funcional,
procura melhorar as condições de vida das pessoas do município onde está sendo desenvolvido, sobretudo nas
áreas de saúde, transporte, urbanização, tem uma visão da educação como intervenção social e como uma via
para que os educandos possam ir em busca de seus direitos sociais. Tem como outro princípio garantir
oportunidades para a apropriação da leitura e da escrita numa perspectiva de letramento; o programa acredita que
os alunos são sujeitos históricos capazes de aprender, que fazem uma leitura de mundo (como preconizava Paulo
Freire) e que têm interesse em mudar as suas condições de vida. Tem como princípio educativo o “trabalho”,
como um importante eixo temático que pode construir conhecimentos, valores, cultura, como também porque a
maioria dos alunos de EJA são trabalhadores que precisam ter a sua experiência de vida valorizada e respeitada
no processo educacional.
Caracterização do cenário: a Universidade do Estado da Bahia
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que tem como principal missão formar professores para
atuar no ensino público, é a maior das quatro universidades baianas, está presente em 24 municípios, possui 29
departamentos situados em importantes pólos do Estado e contava, em 2003, com 21 mil alunos matriculados em
26 cursos de bacharelado e 118 licenciaturas. Neste ano anterior à pesquisa, contava com 1.163 docentes, sendo
que 89 professores possuíam o título de Doutor, 516 professores a titulação de Mestre, 505 professores o título
de Especialista e 53 professores tinham apenas o curso de graduação completo.
A Universidade do Estado da Bahia foi criada, em 1983, pela Lei Delegada n° 66/83, se constitui numa
Autarquia Estadual de regime administrativo especial, vinculada à Secretaria Estadual de Educação, com
autonomia administrativa, com personalidade jurídica de direito público, dotada de patrimônio próprio e tem por
finalidade desenvolver de forma planejada a educação superior em todo território baiano. Dotada de uma
estrutura organizacional de forma multicampi, ela está representada em todas as regiões econômicas do Estado,
com exceção da região da Chapada Diamantina que, a partir do ano de 2002, passou a integrar outra universidade
estadual.
Esta universidade era composta, em 2006, por 24 Campi (conforme demonstra mapa da UNEB/Anexo
I), oferecendo 82 cursos/habilitações no ensino de graduação, 11 cursos de
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Mestrado que promovem a formação e o aperfeiçoamento acadêmico, cientifico e tecnológico nas áreas de
educação, agronomia, saúde e alimentação; os docentes desta universidade vêm realizando 195 projetos de
pesquisa e 85 projetos de extensão com recursos da própria instituição, ou mediante convênios com diversas
instituições públicas e privadas.
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) ocupa uma posição especial no sistema de ensino estadual,
que se expressa num compromisso com a representação da sociedade baiana em sua formação sociocultural e em
sua realidade econômica, reunindo a formação social e profissional com a identificação de necessidades, com a
melhoria da qualidade de vida e com a adequação ao ambiente tecnológico e organizacional da
contemporaneidade.
No conjunto das atividades da UNEB, a prioridade com a educação básica vem sendo sustentada por
uma articulação entre o ensino, a extensão e a pesquisa, de forma que cada um destes componentes vem
funcionando como dinamizador do outro, desempenhando um papel estratégico na missão educacional da
UNEB, articulando o trabalho em educação numa perspectiva interdisciplinar e ampla e em observância do texto
da lei, vindo contribuir para o desenvolvimento regional. Constam da estrutura da UNEB três Pró-Reitorias que
se responsabilizam pelas funções centrais da universidade, que são: a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria de
Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação.
Educação, ao lado da Alimentação e da Saúde, vem sendo um dos principais campos de interesse da
UNEB, que consolidou sua presença marcante na formação do educador no sistema de ensino público na Bahia,
ocupando uma posição única no apoio à educação básica. Procurando agregar metas voltadas para a melhoria e a
consolidação das suas funções básicas, a UNEB vem priorizando a qualificação do corpo docente, investindo
numa política de apoio à formação de professores do sistema estadual e municipal de educação, através de
projetos de extensão e de especialização que vêm contribuindo para o desenvolvimento
regional.
Atuando com grandes projetos na área de educação de adultos, que abrangem a maioria dos municípios
baianos onde existem departamentos em funcionamento, esta instituição vem assumindo a vanguarda na
formação de educadores de jovens e adultos, pois incorporou, a partir de 1987, a habilitação em Educação de
Adultos, ao curso de Pedagogia, ministrado no Departamento de Ciências Humanas, no município de Juazeiro
(interior da Bahia) e que vem funcionando, regularmente, com a oferta de quarenta vagas anuais para pessoas
que, no mínimo, tenham concluído o ensino médio.
Atenta às demandas sociais por uma educação de qualidade, a Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, através do Departamento de Educação, Campus I, vem investindo na
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formação de professores para atuar nas classes e nas escolas que cuidam da educação de jovens e adultos que não
tiveram a oportunidade de ter acesso à escola na “idade oportuna”. Esta universidade gerencia e coordena os
principais programas de educação para jovens e adultos, notadamente aqueles que têm a alfabetização como
meta prioritária.

Os principais programas de extensão em educação de adultos na Bahia
Dentre os principais programas de extensão, coordenados pela UNEB através da Pró- Reitoria de
Extensão, no ano de 2004, pode-se destacar o Programa de Alfabetização Solidária (ALFASOL), o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e o Programa AJA BAHIA. Nesta pesquisa, foram
estudados os programas ALFASOL e AJA BAHIA, vez que o PRONERA por se tratar de um programa voltado
exclusivamente para a Pedagogia no Campo, tendo uma atuação restrita ao meio rural, não se enquadra nos
propósitos desta pesquisa. No entanto, tratando-se de um importante programa com uma abrangência em
diferentes municípios baianos, o PRONERA incorpora esta apresentação dos programas de extensão da UNEB.
Faz parte desta investigação o curso de especialização em EJA, no âmbito da pós- graduação, do
Departamento de Educação do Campus I da UNEB, no que concerne à formação de professores para a área de
educação básica de jovens e adultos. Neste tópico, apresento as características principais destes programas em
educação de adultos, havendo maiores detalhes para os que estão sendo investigados.
O Programa de Alfabetização Solidária – ALFASOL
Este programa de alfabetização (ALFASOL) foi criado pelo Conselho da Comunidade Solidária, em
janeiro de 1997, visando atender aos municípios com IDH- Índice de Desenvolvimento Humano inferior a 0,5 e
a sua principal meta seria estimular o desencadeamento da oferta de educação de jovens e adultos, como também
capacitar professores leigos para atuarem com alfabetizadores nos municípios e ainda oportunizar a capacitação e
o acompanhamento das ações voltadas para jovens e adultos.
A parceria UNEB com o ALFASOL, envolvendo o Ministério da Educação, prefeituras e instituições
particulares, foi iniciada em julho de 1997, com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismo entre os jovens
e adultos de 12 a 18 anos, em municípios baianos da Região de Chapada Diamantina.
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Desde 1998, o Programa já atendia a 35 municípios de várias regiões da Bahia. Em 1999, em nível
federal, já alcançava 77 municípios chegando em 2000/2001 a 113 municípios nos Estados de: Bahia, Paraíba,
Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Goiás e Tocantins, numa cobertura de mais de 220 mil alunos. Este Programa
na UNEB estende sua atuação também a outros países, a exemplo de Moçambique na África, e é desenvolvido
pelo Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA), que funciona na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da
Universidade.
O NEJA executou uma pesquisa para levantamento da evasão escolar de jovens e adultos em Salvador,
resultado de um convênio que firmou com a Secretaria Municipal de Educação. O projeto teve a duração de três
meses, começou em maio de 2003, envolvendo
17.000 alunos. Dentre os principais objetivos deste Núcleo destaca-se o de “implementar ações voltadas para a
educação de jovens e adultos (EJA), buscando minimizar os altos índices de analfabetismo, bem como expandir
as oportunidades de educação continuada”. O NEJA vem desenvolvendo vários programas e projetos em EJA a
partir de convênios firmados entre a UNEB e instituições parceiras (tais como o Ministério de Educação,
Secretarias Municipais de Educação, Secretaria Estadual de Educação), como também mediante demandas da
comunidade, Associações de Bairro, Associação de Moradores, Movimentos Sociais, entre outros.
O PRONERA
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), coordenado na Bahia pela
UNEB, abrange as regiões do Baixo e Médio São Francisco, o Recôncavo Baiano e o Extremo Sul atingindo 70
municípios baianos. Objetiva efetivar um processo de educação de jovens e adultos, promover a continuidade
deste em áreas de Reforma Agrária nas regiões que utilizam metodologias específicas para o campo e, neste
momento intenta reduzir o índice de analfabetismo nessas regiões.
As suas principais metas são: alfabetizar 4.900 jovens e adultos, capacitar 245 Monitores em áreas de
conhecimento específicas de EJA e realizar cursos de ensino regular de 5ª à 8ª séries. Tem como parceiros neste
trabalho a Secretaria de Educação do Estado e os movimentos sociais e sindicais que atuam no campo, dentre os
quais o mais importante do ponto de vista de organização social e pelo quantitativo de participantes é o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
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Merece um destaque especial o MST por se tratar de um movimento com 20 anos de organização e de
luta social tentando construir um novo modelo de desenvolvimento sócio- econômico para a zona rural,
sintonizado com as necessidades e os interesses sociais dos trabalhadores do campo e da cidade. Priorizando a
Reforma Agrária, lutando pelo assentamento de um milhão de famílias no campo e pela criação de 3,57 milhões
de empregos diretos e indiretos, que aumentarão consideravelmente o consumo de bens industriais e de
comércio, além de reivindicar uma educação democrática e de qualidade para todos, este movimento social se
constitui na mais importante organização da sociedade civil brasileira.
As principais dificuldades destes programas da UNEB dizem respeito aos recursos financeiros
insuficientes para cumprir as metas e pôr em prática a programação das atividades previstas. No caso especial do
PRONERA, acrescem outros problemas que são os constantes conflitos provocados pela invasão de terras sem
uso pelos seus proprietários e de fazendas pouco exploradas, a escassez de água na região, a falta de energia nos
municípios, a carência total de livros e material didático para capacitar os alfabetizadores e para uso dos
alfabetizandos, bem como a distancia entre os assentamentos onde vivem os alunos e o local (igreja, escola,
associação sede) onde se realizam os trabalhos de alfabetização.
O Programa AJA BAHIA
Um dos mais importantes trabalhos na área de educação de adultos, implantado pelo Governo do Estado
da Bahia e que conta com a participação da UNEB, é o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos – AJA
BAHIA, em funcionamento desde 1996, na Secretaria de Educação e que, a partir de 2003, está sob a
responsabilidade da Universidade num sistema de parceria. Este programa é destinado a promover o acesso ao
mundo da leitura e da escrita para milhares de cidadãos baianos excluídos do sistema escolar e sem acesso aos
seus mínimos direitos civis (AJA BAHIA, 2002a).
Este programa faz parte do Programa Brasil Alfabetizado, existente em nível nacional, que assume
denominações diversas, diferenciando-se em cada um dos Estados da União, cuja meta principal é de alfabetizar
20 milhões de pessoas em todo o Brasil, em quatro anos, a partir de 2003, mediante parcerias com os governos
dos Estados, Prefeituras Municipais, empresas e entidades da sociedade civil.
O objetivo principal deste Programa tem sido o de reduzir em 40% o índice de analfabetismo de jovens
e adultos, no período de três anos, de forma a garantir o acesso e a terminalidade dos estudos no sistema público
de educação.
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O Programa Brasil Alfabetizado/Alfabetização de Jovens e Adultos – AJA BAHIA possui como meta
principal reduzir a um dígito o analfabetismo de jovens e adultos em todo o Estado da Bahia, a partir do
envolvimento de quatrocentos e dezessete municípios baianos, em parceria com as Prefeituras Municipais e com
uma previsão de atender a um milhão de cidadãos baianos, até o ano de 2010, num trabalho de resgate da
cidadania destes indivíduos excluídos da escola (AJA BAHIA, 2002a).
Este programa apresenta como estratégias básicas a continuidade do processo de alfabetização dos
alunos que freqüentam as escolas da rede estadual e da rede municipal, a criação do Núcleo Municipal para
mobilizar e identificar as necessidades da comunidade e a instituição de Espaços Educativos que ofereçam
condições mínimas para desenvolver a alfabetização durante seis meses.
A execução da proposta consiste em: cada município interessado definir o seu projeto, que pode ser
assessorado por uma universidade pública; participar do Seminário promovido pela Secretaria de Educação, onde
se discutirá o funcionamento das classes de alfabetização; selecionar os agentes educativos do programa de
acordo com os perfis definidos; estruturar as classes de alfabetização com, no máximo, vinte e cinco alunos e
implantar essas classes nos espaços educativos.
O AJA BAHIA convoca a participação das Universidades, das empresas, das Organizações NãoGovernamentais (ONG’s) e da sociedade civil para juntarem as forças ao Governo do Estado e às Prefeituras
Municipais no combate ao analfabetismo.
Os alfabetizadores, figura central para o sucesso ou fracasso do programa, passam por um processo de
seleção baseado em três critérios:

a) ser aluno de 3º ou 2º ano de cursos de Magistério ( nível médio ) ou de cursos de
Licenciatura de 3º grau ( nível superior );

b) pertencer à comunidade nos locais onde não há Escolas de Magistério;
c) estar disposto a participar da construção do projeto pedagógico do programa e dos
trabalhos de capacitação.
Vale ressaltar que os alfabetizadores recebem um incentivo funcional em termos de uma gratificação,
que corresponde a um salário mínimo (menos de cem dólares, em 2004), para participar do Programa. Há
também um interesse muito grande por parte dos Líderes do Programa com a aprendizagem dos alunos,
condicionando a permanência do alfabetizador e o funcionamento das classes de alfabetizandos ao
aproveitamento escolar.
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Seria interessante observar que os critérios de seleção dos educadores se restringem ao grau de
escolarização e à disposição do alfabetizador para ensinar, não se atentando para a especificidade da educação de
adultos e nem para a experiência do candidato com esta modalidade de ensino.
Nota-se também uma preocupação com a qualificação dos alfabetizadores, que nem sempre são
professores da rede pública, investindo num processo de capacitação inicial, de no mínimo 30 horas, além da
capacitação em serviço realizada pelos supervisores, caracterizada como uma formação continuada, durante todo
o andamento do Programa. A realização da formação continuada é de responsabilidade do Orientador
Pedagógico (profissional com nível superior, de preferência em curso de Pedagogia) a qual tinha, inicialmente,
uma carga horária de 48 horas em seis meses de duração do programa; posteriormente (ainda no ano de 2004),
foi instituída a figura do Coordenador Pedagógico (profissional com nível superior, especialização ou cursando
Mestrado em Educação) para dar continuidade ao trabalho de formação continuada, o que acrescentou mais 56
horas, totalizando, ao final dos seis meses, 102 horas de formação para os professores engajados no programa.
O objetivo principal desta formação é desenvolver nos alfabetizadores uma prática reflexiva,
estimulando-se nos encontros de capacitação a discussão sobre o trabalho realizado nos espaços educativos, de
forma que os conteúdos emergiam da própria prática, incentivando-se o registro das atividades e a reflexão
teórica.
O Quadro I, a seguir, apresenta as informações básicas a respeito dos programas, mostrando que eles
têm em comum a ação alfabetizadora, a intenção de atingir metas na erradicação do analfabetismo, a capacitação
e o acompanhamento do trabalho dos profissionais atuantes nos diferentes projetos.
Apresentando os três programas conveniados com a UNEB (PRONERA, ALFASOL e AJA BAHIA), o
Quadro I dá uma visão ampla do alcance e dos propósitos destes programas em vários municípios do Estado da
Bahia.
Este quadro foi construído visando comparar o público alvo atendido por estes programas, a
abrangência que envolve diferentes municípios baianos, as metas que estabelecem o quantitativo e os sujeitos
que se beneficiarão com as ações planejadas; constam, ainda, os objetivos de cada programa que enfatizam a
redução do analfabetismo e a capacitação de alfabetizadores, como também, os pressupostos que implicam nos
princípios teóricos e metodológicos defendidos por cada programa.
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QUADRO I - Principais Programas da UNEB na área de Educação de Jovens e Adultos-2003/2004

METAS

ABRAGÊNCIA

PÚBLICO- ALVO

OBJETIVO PRINCIPAL

PRESSUPOSTOS
Princípios teóricos e metodológicos

PROGRAMA

PRONERA

Programa
Nacional de
Educação na
Reforma Agrária



Alfabetizar 4.900
jovens/adultos
Capacitar 245
monitores nas sete
áreas de
conhecimento
Realizar curso de
5ª série do ensino
fundamental
Aceleração II








Baixo Médio São
Francisco
Irecê / Oeste
Extremo Sul
Recôncavo
Baiano
Sul / Baixo Sul
Chapada
Diamantina



4.900 alfabetizandos 



245 Monitores

Efetivar um processo de
educação de Jovens e
Adultos, promover a
continuidade deste processo
em áreas de Reforma Agrária
das regiões que utilizam
metodologias específicas
para o campo e reduzir o
número de analfabetos



Estimular o
desencadeamento da oferta
de educação de jovens e
adultos
Capacitar professores leigos
para atuarem como
alfabetizadores








Alfabetização como a capacidade de
experimentar práticas de leitura e escrita,
sedimentar habilidades, atitudes para a
busca de informações
Conteúdos abordados a partir das vivências
de sua história no campo
A centralização de todo o processo na
aprendizagem
O projeto norteado pela pesquisa
Concepção de avaliação mediadora

Total: 70 municípios
ALFASOL
Programa de
Alfabetização
Solidária




Alfabetizar
150.000 jovens e
adultos

43 municípios do Estado 
da Bahia

Jovens e adultos
analfabetos






AJA BAHIA
municípios
do 2.000.000 de cidadãos
Reduzir a um dígito o 417
baianos analfabetos
Programa
de analfabetismo
de Estado da Bahia
alfabetização de jovens e adultos no
Estado da Bahia
jovens e adultos
Fonte: Elaboração própria a partir dos programas de extensão da UNEB- 2003/2004



Alfabetizar até 2006 um total 
de 2.062.100 jovens e adultos

no Estado da Bahia

Relação entre letramento e exercício
consistente de cidadania
Diálogo intercultural como articulador da
prática pedagógica
Alfabetizando e alfabetizador como
sujeitos do processo de apropriação e
construção do conhecimento
Compromisso de solidariedade social no
incentivo às parcerias ao trabalho coletivo
Promover o acesso ao mundo da leitura e
da escrita a cidadãos baianos excluídos
Resgate da cidadania dos excluídos da
escola

Dados e Informações dos Programas da UNEB
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QUADRO II – PRINCIPAIS PROGRAMAS DE EXTENSÃO DA PROEX- UNEB- 2003/2004

PROGRAMA
PRONERA

INSTITUIÇÃO
FINANCIADORA

ANO DE
IMPLANTAÇÃO

Instituto Nacional de 1999
Colonização
e
Reforma
Agrária
INCRA

DURAÇÃO
PREVISTA

PARCERIAS

CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS/QUALIDADES
EXIGIDAS AO FORMADOR/PROFESSOR

18 meses







Secretaria
de
Educação
Movimentos
Sociais
e
Sindicais







ALFASOL

Ministério
Educação

de 1997

3 anos



AJA BAHIA

Secretaria Estadual de 1996
Educação

3 anos



a)

Prefeituras
e
instituições
particulares
Prefeituras
municipais
e
universidades

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos e relatórios dos

Programas existentes na PROEX/UNEB, 2003/2004
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Compreensão do processo de alfabetização de acordo com os
municípios do projeto;
Domínio teórico-prático dos conteúdos das disciplinas
Capacidade de liderança
Capacidade de articulação entre os conteúdos trabalhados e a
vivência no cotidiano;
Cooperação
Partilha dos conhecimentos
Capacitação de professores leigos
Acompanhamento dos alfabetizadores no processo de
alfabetização de jovens e adultos
Curso de nível médio ou superior
Participante da comunidade onde se desenvolve o projeto
Participante
da construção
coletiva
da proposta
capacitadora
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Em se tratando dos pressupostos, há uma concentração no processo de alfabetização, com ênfase na
aprendizagem da leitura e da escrita, em se trabalhar para resolver o problema da exclusão dos analfabetos, em
promover uma educação para a cidadania nos três programas estudados. Enquanto que em dois programas a
ênfase quanto aos objetivos a serem atingidos dizem respeito à “erradicação ou redução do analfabetismo” (AJA
BAHIA e PRONERA), para o Programa ALFASOL é a ampliação da oferta da educação de jovens e adultos e a
continuidade dos estudos, a sua ação prioritária, como se pode ver no Quadro I.
Estes programas divergem quanto à sua duração, abrangência, quantitativo de alunos e alfabetizadores
envolvidos, destacando-se o Programa AJA Bahia por apresentar altos índices estatísticos em todos os seus
aspectos e a maior abrangência, em virtude de ser desenvolvido em um número significativo de municípios
baianos.
O Quadro II expõe os principais programas de extensão da UNEB, apresenta as instituições que
financiam esses programas, expõe os elementos complementares destes três programas no que concerne à
duração prevista, período de implantação, parcerias e competência/qualidades requeridas aos profissionais que
ingressam nos programas e que atuam como formadores dos professores. Observa-se que há uma ênfase em
capacitar os alfabetizadores de maneira reflexiva, vez que os profissionais recrutados nem sempre são
educadores, ou então são professores em início de carreira, com pouca ou nenhuma experiência com a educação
e, até mesmo, com a alfabetização de adultos.
Nota-se, nas informações adicionais, que o elemento em comum é o trabalho com as Prefeituras,
denotando a intencionalidade do governo de descentralizar as ações de alfabetização de adultos e de dividir a
responsabilidade do governo federal, o grande financiador destes programas, com as comunidades locais.
Convém ressaltar que, neste trabalho investigativo, não se incluirá o Programa PRONERA, por se tratar
de uma experiência voltada exclusivamente para o meio rural e que além dos motivos já apresentados, utiliza
professores leigos e não alfabetizadores com segundo grau completo, tendo uma orientação pedagógica diferente
da que trata este estudo.
O Programa de Pós-Graduação do Departamento de Educação
Os Núcleos de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado da Bahia foram criados para servirem
como “órgãos vinculados aos Departamentos, tendo por finalidade estruturar e coordenar as atividades de
pesquisa e extensão, incentivar e divulgar a produção científica do
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Departamento, envolvendo servidores e estudantes em torno dessa atividade”, de acordo com o Regimento Geral
da Universidade (Art.55), citado por Dantas (1998, p.8).
Na gênese do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Educação do Campus I da UNEB,
encontra-se a criação do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE)7 instalado informalmente a partir de 1991,
tendo sido formalizado em 1994, mediante Resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE). Este
órgão incrementou diversas atividades acadêmicas, tanto de caráter extensionista, como de caráter investigativo,
abarcando, em 1995, trinta e um projetos nas áreas de Currículo, Literatura Infantil, Arte-Educação, Tecnologia
Educacional, História Social, Produção de Material Didático em Educação.
O NUPE foi consolidado mediante o trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Educação na
execução de projetos de extensão, o que exigiu a constituição de uma equipe de trabalho, caracterizada pela
interdisciplinaridade e composta por docentes, técnicos e estudantes da graduação.
Este Núcleo é responsável pela coordenação de projetos institucionais, pela formação de uma geração
de professores e alunos pesquisadores, pelo desenvolvimento de pesquisas financiadas com o apoio de
programas como o PIBIC8 o PICIN9; recebia também o apoio financeiro de fundações como a FAPESB
(Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia), para a publicação de periódicos, a realização de uma série
de atividades e eventos acadêmicos que contavam com a participação efetiva de docentes, servidores e
estudantes do Departamento de Educação.
Englobando os projetos do NUPE, a criação da SEIN – Sala de Estudos e Informações
– conquistou um espaço físico compreendendo acervo bibliográfico, equipamentos de informática conectados em
rede, salas de reuniões e de estudo, espaços para consultar livros, revistas e jornais, assistir vídeos e realizar
oficinas pedagógicas e micro-aulas.

7

Convém esclarecer que fui eleita Coordenadora deste Núcleo para o período de 1993/1995, tendo sido
anteriormente, Vice-Coordenadora de 1991 até 1993. Atualmente, em agosto de 2008, fui eleita ViceCoordenadora do NUPE para trabalhar em uma proposta de ação com uma equipe interdisciplinar de professores
que intenta revitalizar este Núcleo.
8
O PIBIC é um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica coordenado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do qual o estudante universitário pode obter uma
bolsa de estudos em pesquisa, com período de vigência de um ano, de acordo com critérios de mérito acadêmico,
estipulado por um Comitê Assessor composto por docentes e pesquisadores com titulação de Mestre ou de
Doutor, o qual acompanha o desenvolvimento da pesquisa dos bolsistas, mediante relatórios semestrais e do
Congresso Anual de Iniciação Científica, onde todos os bolsistas têm obrigação de apresentar trabalho com os
resultados parciais ou totais das suas pesquisas.
9
O PICIN é também um Programa de Iniciação Científica destinado a estudantes de cursos de graduação
exclusivamente na UNEB, com atribuição de bolsas para pesquisa, com vigência de um ano, podendo ser
renovada por igual período, sob a coordenação de um docente com qualificação de Mestre ou de Doutor.
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Consta do plano operacional da SEIN a criação de um banco de dados e a divulgação de informações
sobre projetos e programas educacionais, realizados na UNEB, na área de educação, o que vem sendo
desenvolvido com a ajuda de estagiários, ou seja, de estudantes de graduação e da pós-graduação do próprio
Departamento.
A SEIN foi criada com a finalidade de se implantar um banco de dados sobre educação, objetivando
armazenar e ampliar informações na área educacional, criar um ambiente de estudo e de convivência acadêmica
para docentes e discentes do Departamento de Educação. Recentemente, a Sala de Estudos vem sediando um
centro difusor da Rede Latina de Estudos e Documentação em Educação – REDUC, articulada com a Fundação
Carlos Chagas, existente no Rio de Janeiro.
Um importante projeto do NUPE é o projeto “Memória da Educação” que aglutina uma rede de
pesquisadores em educação, de diversos departamentos, que vem ampliando o banco de dados, aprofundando
conhecimentos e revelando histórias e registros interessantes sobre educação em diversas regiões da Bahia.
Palmeira e Menezes (1999:15) colocam que “na origem da proposta do Projeto Memória está a
concepção de que o resgate, a organização e a circulação de documentação sobre Educação na Bahia
fundamentam não apenas aos estudos e pesquisas na área, como a tomada de decisões e a elaboração de políticas
públicas, estando assim na base da montagem de projetos de gestão local da educação e de intervenção para sua
melhoria”.
Este projeto se constituiu numa base de pesquisa para a criação do Mestrado, tendo antes gerado um
curso de especialização em Gestão e Planejamento da Educação, no qual os alunos vêm contribuindo com as
suas Monografias para ampliação do banco de dados e a diversificação das temáticas pesquisadas na área da
educação na Bahia.
O mais antigo projeto do NUPE é o de editoração da Revista da FAEEBA, que teve início em 1992,
tendo, portanto, um percurso de dezesseis anos, se caracterizando por ser uma revista temática centralizando-se
em temas educacionais, em diálogo com as ciências sociais e por abrigar artigos, textos, dissertações, teses e
resenhas dos docentes e alunos da UNEB.
Este periódico, com vinte e nove números em circulação, vem servindo como um estímulo à produção
científica, publicando artigos de pesquisadores e educadores da UNEB, e de docentes de diversas universidades
da América Latina, socializando o conhecimento e divulgando experiências e resultados de pesquisas na área
educacional.
A Revista da FAEEBA, apesar de ser um periódico especializado em educação, vem ampliando a
discussão e a reflexão sobre diferentes temáticas, tais como: a cidadania, ética social, família, memória em
educação, comunicação, ciência e tecnologia, terceiro milênio,
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literatura, política, sociedade, além de publicar um número especial (que foi reeditado) sobre Canudos.
Atualmente a revista tem a denominação de Educação e Contemporaneidade.
Esta revista vem servindo como um significativo material didático utilizado em sala de aula, não só
pelos próprios professores que publicam seus trabalhos, mas, por outros docentes, em virtude da qualidade e
pertinência dos artigos, das resenhas, dos textos e dos resumos que servem como modelo para aulas de diversas
disciplinas, como Metodologia do Trabalho Científico; é também utilizada como material de estudo para
diversas disciplinas no curso de Pedagogia, como por exemplo, na disciplina Produção Científica (na graduação)
e em diferentes cursos (na pós-graduação), sobretudo na disciplina Metodologia da Pesquisa, na qual os docentes
utilizam os artigos, com maior freqüência.
Outra publicação do NUPE, com a pretensão de ser semestral, são os “Cadernos do NUPE”, que se trata
de mais um periódico destinado à divulgação e à publicação da produção acadêmica de professores e alunos do
Departamento de Educação.
A articulação entre educação e outras temáticas vem oportunizando aos docentes da UNEB utilizarem
tanto a Revista de Educação e Contemporaneidade, como os Cadernos do NUPE como importantes materiais de
estudo, ampliando o conhecimento sobre o seu objeto de trabalho científico, gerando a construção de novos
conhecimentos e a produção de novos textos e artigos sobre educação.
Convém assinalar que, tanto o Núcleo de Pesquisa como a Revista, se encontram na gênese da criação e
implantação do Mestrado por se tratarem de pré-requisitos básicos exigidos pelo Ministério de Educação e pela
CAPES para a aprovação de programas que prevêem a oferta de cursos de pós-graduação “stricto sensu”, isto é,
cursos de mestrado e de doutorado.
O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade vem atender a demanda por
qualificação de professores, pesquisadores e educadores baianos, vindo suprir uma lacuna no Estado da Bahia,
onde existe apenas uma universidade pública federal, oferecendo um Programa de Mestrado em Educação, além
das faculdades privadas.
Este programa está inserido nas diretrizes institucionais da pós-graduação na UNEB que pretende elevar
o nível de qualidade do ensino superior na Bahia, visa ser coerente com as políticas nacionais, enfatizando a
pesquisa e concentrando conhecimentos acerca da realidade social.
Coeso com a missão da UNEB, a finalidade básica deste Programa é fortalecer a formação do
professor, como um pesquisador, que se insere de maneira reflexiva na complexidade sócio-histórica da
realidade educacional brasileira, sobretudo baiana. Procura
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atender às pautas, às demandas da contemporaneidade e enfrentar os desafios do mundo moderno.
Segundo a Professora Maria José Marita Palmeira, Coordenadora da Comissão de Implantação do
Programa de Pós-Graduação no Departamento de Educação da UNEB, em 1998, os motivos que justificaram a
sua criação foram os seguintes:

a) a UNEB possuía apenas 26% de Mestres e 6% de Doutores no seu quadro docente,
necessitando ampliar esse contingente para garantir a melhoria da qualidade dos seus cursos,
consolidar os seus programas e projetos e elevar o nível de avaliação acadêmica;

b) a Universidade pode tornar-se uma importante parceira no desenvolvimento municipal, uma
vez que tendo uma estrutura multicampi atinge diversas regiões e municípios do Estado,
podendo incrementar a pesquisa e melhorar a formação dos professores;

c) a possibilidade de se consolidar na UNEB um centro de realização de estudos e pesquisas na
área educacional, contribuindo na capacitação de recursos humanos a nível não só da Bahia,
mas da Região Nordeste.
O programa foi estruturado a partir de dimensões, projetos e bases de pesquisa, administrado por docentes
em parceria com os estudantes, constituindo as seguintes linhas de investigação:
QUADRO III
Dimensões, Projetos e Linhas de Investigação na criação do Mestrado em Educação
Dimensões





Educação da Infância e da
Adolescência
Pluriculturalidade
e
Educação
Tecnologias Educacionais e
Formação do Educador

Projetos







Educação e
Desenvolvimento




Linhas de Investigação

Projeto
Educação
e
Memória
Projeto
Educação
e
Processos Civilizatórios
O uso das tecnologias
Intelectuais
nas
Escolas
Municipais de Salvador
Projeto e Teleinformática em
Educação e Tecnologias
Intelectuais

1)
Processos
Civilizatórios:
Educação, Memória e Pluralidade
Cultural.

Programa de Educação para
o Desenvolvimento Local
Sustentável (PRODESU)

3)
Educação,
Desenvolvimento
Sustentável.

2)
Educação,
Tecnologias
Intelectuais e Formação do
Educador.

Gestão

e
Local

Fontes: Programa de Pós-Graduação do Departamento de Educação – Campus I – 1998 e Revista da
FAEEBA, Ano 8, no 12, Jul-Dez / 1999.
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O Programa de Pós-Graduação compreende o conjunto dos cursos de pós-graduação “lato sensu”,
destacando-se o curso de especialização em educação básica de jovens e adultos e o curso de especialização de
gestão em educação; abrange ainda o programa de Mestrado em Educação e Contemporaneidade e o programa
de Doutorado em Educação, sendo que este último só foi aprovado, recentemente, em agosto de 2008. Dentre as
linhas de investigação, (conforme mostrado no Quadro III), destaca-se a de Educação, Tecnologias Intelectuais e
Formação do Educador como uma das mais procuradas para qualificar o professorado.
O Curso de Mestrado foi criado em consonância com a legislação educacional, em vigor, e as diretrizes
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES), órgão federal responsável pela
normalização, autorização e avaliação dos cursos de pós-graduação existentes no país.
Implantado em agosto de 2000, no Departamento de Educação, Campus-I, o curso de Mestrado
apresentava os seguintes objetivos:


“Formar docentes-pesquisadores e educadores em geral capazes de propor alternativas de
solução ao problema da universalização da educação com qualidade;



Refletir e investigar os problemas de gestão do desenvolvimento no Estado da Bahia, [...]
garantindo a socialização da produção técnico-científica do curso, em nível de extensão;



Consolidar as áreas de interesse que estruturam as linhas de pesquisa [...] e estimular a criação
de novas áreas e temáticas de acordo com o Projeto Pedagógico do Departamento de
Educação” (Palmeira e Menezes, 1999:18).

Convém assinalar que a primeira preocupação do Departamento é com a formação de docentes como
condição básica para a educação de qualidade e a produção de novos conhecimentos e saberes atualizados.

O curso de especialização em educação básica de jovens e adultos
Dentre os cursos de pós-graduação, que deram suporte ao curso de Mestrado, encontra-se o curso de
especialização em educação básica de jovens e adultos, criado em 1998 e que objetivava estudar as tendências
atuais na educação de adultos, como também, propiciar uma formação consistente em metodologia específica
para que professores mais qualificados possam atuar na área de educação de jovens e adultos. Oportunizava, por
conseguinte, a

Tânia Regina Dantas (2009)

124

formação de educadores críticos e comprometidos com uma educação democrática, capacitando profissionais
para intervirem decisivamente na reversão do quadro de exclusão de importantes segmentos sociais,
marginalizados pela condição de analfabetos.
Este curso já colocou no mercado de trabalho diversos profissionais, especializados em EJA,
familiarizados com a pesquisa nesta área, os quais poderão ministrar aulas como professores na etapa da
alfabetização, ou nas etapas subseqüentes da educação continuada, desenvolver atividades pedagógicas e
pesquisas e, ainda, poderão atuar como gestores na educação de jovens e adultos.
A informação que se tem é que alguns destes ex-alunos dão continuidade aos seus estudos ingressando
em Mestrados em Educação, em universidades federais situadas nos estados de Bahia, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte e Paraíba, como também se submetem a uma seleção pública e se tornam professores da
UNEB, em diversos municípios no interior da Bahia. Outros alunos vêm atuando como consultores na área de
EJA, ajudando as Prefeituras Municipais a montarem e desenvolverem os seus projetos educativos. Duas exalunas do curso foram aprovadas em programas de Doutorado na Espanha, sendo uma na Universidade de
Barcelona - UB, e a outra, em San Sebastián, província espanhola.
Este curso se constitui numa ação pioneira no Estado da Bahia, sendo o único a formar professores em
nível de pós-graduação, atendendo à legislação educacional, pois o Parecer 11/2000 do MEC, que regulamenta
as Diretrizes Curriculares para EJA, recomenda a articulação entre os sistemas de ensino e as instituições
educacionais para a formação em serviço dos professores sob a forma de cursos de especialização (Soares, 2002,
p.18).
A criação deste curso deixa claro a discordância com a atuação de professores em EJA, em qualquer
função, sem a devida qualificação, concordando com a afirmativa de Soares (2006:58) que “a educação de
jovens e adultos nem sempre foi reconhecida como uma modalidade educativa que requer um profissional
adequado para o seu exercício”.
Face à precariedade da oferta de cursos nesta modalidade, esta iniciativa vem atender parte da demanda
por qualificação em EJA, se inserindo entre os processos de intervenção pedagógica que visam melhorar a
formação do professor e, segundo a opinião de Paiva (2004), a educação de jovens e adultos se constitui em uma
alternativa importante para se exercer práticas de cidadania, considerando-se que:
Os processos de intervenção pedagógica realizados com sujeitos, jovens e adultos,
de qualquer nível de escolaridade, originados para fins diversos, partem da
concepção de que a aprendizagem é a base do estar no mundo de sujeitos, que por
esses processos educativos respondam melhor às exigências de: produzir a existência
(pelo trabalho); produzir suas identidades (de gênero, de classe, de categoria
profissional, etárias, etc., tanto individuais
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quanto coletivas); exercer a democracia, constituindo práticas cotidianas de
participação e de resistência como formas de viver a cidadania; participar das redes
culturais e sociais que envolvem o código escrito e que definem, em suas sociedades
grafocêntricas, o ser cidadão e o exercer a cidadania (Paiva, 2004, p.8-9).
Este curso de especialização se insere em um período de grande efervescência concernente à política
pública em EJA, havendo muitas discussões, muitos encontros, a revisão das diretrizes curriculares, a reavaliação
dos programas e projetos, muitos questionamentos sobre a prática educativa, o que vem gerando um repensar
sobre o papel e a formação dos professores e muita reflexão sobre os destinos da educação de jovens e adultos.
Apesar deste panorama de discussão e de realização de importantes eventos educacionais, o sistema
educacional no Brasil e, conseqüentemente na Bahia, ainda não tem permitido a inclusão na educação de grande
parte das comunidades populares, o que potencializa a demanda para a EJA. Historicamente, ações interativas
entre a Universidade, a Secretaria de Educação e o governo federal vêm tentando reverter esta situação tão
adversa.
Em se tratando da Educação de Pessoas Adultas na Espanha e a Educação de Jovens e Adultos no Brasil
têm em comum o fato de se apresentarem, inicialmente, como uma forma de educação supletiva, de suprir
conhecimentos que não foram adquiridos pelo indivíduo na “idade adequada”; outro ponto em comum se refere
ao voluntariado, como uma característica dominante dos agentes sociais que trabalham com esta modalidade
educacional, sem vínculo empregatício formal, defendendo-se também a participação destes como animadores
socais. Geralmente, são pessoas comprometidas com causas sociais, com a luta pela conquista da cidadania e
pela inclusão social de grupos marginalizados e/ou excluídos da sociedade, como é o caso dos analfabetos, dos
imigrantes, dos exilados e outros.
Outro ponto em comum é apontado por Bartolomé (2000:15) que considera a formação de professores
como um tema emergente e pouco explorado, embora esteja situado entre as quatro linhas de investigação acima
de 5% de percentual de representatividade (mais exatamente 6,7%) dentre as linhas de pesquisa trabalhadas na
Catalunya, Espanha; interpretando esses dados, pode-se entender que esse baixo percentual representa um
paradoxo, vez que esta temática se constitui em uma prioridade em toda a Europa, sobretudo na Espanha. No
Brasil, apesar desta temática ser considerada como prioritária, não está devidamente representada nas
investigações científicas.
Outros traços fortes são evidenciados por Ramón Flecha (1990) e por García Carrasco (1997) que se
trata da pluralidade (na perspectiva do primeiro autor) e da heterogeneidade (na ótica do segundo) que, segundo
eles, caracterizam o coletivo dos educadores de adultos e
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que são encontrados tanto no Brasil como na Espanha. Estes mesmos autores discutem também sobre
concepções de alfabetização e, muito embora, ambos façam referência à predominância destas características no
contexto europeu, notadamente, na Espanha, estes traços foram também evidenciados, historicamente, no Brasil.
As contribuições do I Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos, ocorrido
em Minas Gerais, em 2006, sinalizam nesta direção ao propor que “a formação tome o educador em suas
múltiplas dimensões, considere sua condição socioeconômica e também sua subjetividade, sua corporeidade e a
pluralidade de suas identidades singulares (de gênero, étnica, cultural, geracional, religiosa, etc.)” (Di Pierro,
2006, p.283).
Síntese do capítulo
Este capítulo tratou de uma breve incursão no cenário investigativo apresentando dados sobre o contexto
onde se desenvolveu a pesquisa, notadamente índices, taxas de analfabetismo no Brasil, na região Nordeste, na
Bahia e em Salvador. Ressalta que estes índices tiveram uma pequena redução em função dos programas
governamentais implantados na Bahia para minimizar o grave problema do analfabetismo.
Focaliza uma mirada comparada acerca das principais experiências espanholas em educação de pessoas
adultas, salientando a contribuição das mesmas para o acesso à educação de uma forma geral e a inclusão social.
Tece comentários críticos sobre as políticas públicas em EJA no Brasil destacando a experiência
alfabetizadora de Paulo Freire como um importante legado para a história da educação de adultos neste país.
Critica a atuação do MOBRAL e da Fundação Educar como políticas educacionais que não lograram êxito no
combate ao analfabetismo.
Traça uma breve evolução sobre as concepções de alfabetização em que se basearam as políticas públicas
no Brasil confrontando idéias de diversos autores, sobretudo espanhóis e brasileiros e incluindo a perspectiva do
letramento no processo de alfabetização.
Destaca ainda uma caracterização da UNEB e dos principais programas de extensão coordenados por esta
instituição que tiveram como finalidade básica a formação continuada de professores/alfabetizadores na luta
contra o analfabetismo.
Atribui uma importância social ao curso de especialização em educação de jovens e adultos, formando
agentes educacionais (professores, gestores, coordenadores) que se
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especializam nesta área e podem contribuir para mudar a prática educativa em EJA e tentar reverter as
estatísticas sobre o analfabetismo na Bahia.
Em capítulo posterior, esta discussão é retomada, apresentando um breve panorama histórico sobre
ações interativas, enfocando os dois maiores programas de extensão (AJA BAHIA E ALFASOL) e alguns
aspectos mais importantes do programa de pós-graduação da UNEB, no que tange ao curso de especialização em
EJA, os quais se constituíram em objetos desta investigação. Dados significativos e informações sobre as ações e
atividades são expostos e analisados, visando ajudar a caracterizar e entender o funcionamento e a dinâmica da
formação de professores em cada um destes programas.
No capítulo seguinte, apresento a metodologia em que se baseou a investigação, centrada em uma
perspectiva qualitativa e com base nas memórias educativas dos professores de jovens e adultos. Nele está sendo
descrito a trajetória metodológica nas suas diferentes etapas e momentos com o intuito de alcançar os objetivos
propostos e responder às questões formuladas para nortear a investigação.
Este capítulo destacará a abordagem autobiográfica como uma importante perspectiva metodológica
para a recolha de dados e informações sobre a formação e a prática educativa dos professores de EJA.
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CAPÍTULO III – PERCURSOS DELINEADOS: DIMENSÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA

O propósito deste capítulo é apresentar os caminhos percorridos, descrever o processo metodológico
vivenciado em todas as etapas de elaboração da Tese de Doutorado; compreende os princípios metodológicos, as
entrevistas realizadas, a apresentação da amostra selecionada mediante critérios qualitativos, a aplicação dos
instrumentos de pesquisa, o tratamento dos dados, as categorias e as unidades temáticas escolhidas para subsidiar
a análise qualitativa dos dados obtidos. Este trajeto foi realizado na tentativa de conhecer os professores, de
levantar características básicas que pudessem ajudar a traçar o seu perfil biográfico, agregando destaques aos
principais interlocutores desta pesquisa. Visa, também, atribuir sentido às narrativas autobiográficas dos
entrevistados e identificar as implicações nas suas narrativas para a formação do educador de jovens e adultos.
Revendo o trajeto da investigação

Esta investigação partiu de uma reflexão crítica, acerca do que foi por mim vivenciado, ao ministrar
classes de alfabetização de adultos em uma escola pública. Esta vontade de estudar a vida e trajetória de
professores de adultos foi reforçada em processos de formação de professores para atuarem nas escolas
municipais e em programas de qualificação em nível municipal, quando tive oportunidade de planejar,
programar, executar, avaliar e pesquisar acerca de ações pedagógicas em EJA, como integrante da Equipe
Central que coordenava a educação de adultos na Rede Municipal de Ensino de Salvador.
A minha experiência como docente, lecionando a disciplina Educação de Adultos em âmbito
universitário, também ajudou a desenhar o contorno da pesquisa. As questões da pesquisa já se vinham
esboçando desde que participei como Formadora de professores, supervisores e alfabetizadores na Secretaria
Municipal de Educação e foram intensificadas a partir da minha participação em processos de formação
continuada de professores para atuarem em programas de extensão da UNEB. Eu me questionava sobre a
finalidade, os propósitos da formação, se realmente estava indo ao encontro do que os professores necessitavam
para melhorar a sua prática em sala de aula. Também contribuiu para a concretização do projeto de pesquisa, o
trabalho que venho realizando em termos de pesquisas e orientação de alunos em curso de graduação e de pósgraduação, para desenvolverem
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projetos de ensino, de pesquisa e de extensão na área de educação de adultos. Despertou a minha atenção os
temas que os estudantes escolhiam para escrever as suas Monografias e os trabalhos de conclusão de curso, de
modo geral, circunscritos às questões da prática, instigando-me a escolher a formação de professores em EJA
para conhecer melhor este coletivo de professores e, assim, poder melhor ajudá-los em sua prática educativa.
Os princípios metodológicos e os objetivos da investigação

O marco teórico e a metodologia deste trabalho foram inspirados no paradigma sócio- crítico, cujos
princípios ideológicos têm origem na Escola de Frankfurt (os principais representantes são Hockheimer e
Adorno), tendo suas bases teóricas no neomarxismo, na teoria crítica de Habermas, nas idéias revolucionárias de
Freire, entre outros. Este paradigma, segundo Latorre, Rincón e Arnal (1997:42), objetiva analisar as
transformações sociais procurando as soluções para os problemas gerados por estas mudanças e tem como
princípios: conhecer e compreender a realidade, unir a teoria e a prática, orientar o conhecimento para a
emancipação do homem, e, em algumas circunstâncias pode comprometer o docente partindo da auto-reflexão
acerca de sua prática.
A metodologia empregada neste trabalho investigativo, muito embora se caracterize por enfatizar o
paradigma sócio-crítico, destacando o enfoque qualitativo, contudo, procurou não menosprezar a importância
dos dados quantitativos a fim de fundamentar uma análise mais completa e consistente dos traços mais peculiares
ao educador de adultos, da formação e da prática educativa desenvolvida pelos professores dos programas
estudados.
Entendo por “paradigma” um conjunto de crenças, visões de mundos e de formas de trabalho
reconhecidos pela comunidade científica, que muda em diferentes momentos históricos e de acordo com os
diversos ramos da ciência (Kuhn, 1978, apud Triviños, 1987); o paradigma é um sistema organizado de teorias
que orientam a obtenção e a análise de dados, bem como os conceitos que ressignificam os dados e os fatos
observados.
O paradigma crítico, que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, defende uma leitura dos fatos e
fenômenos sociais de caráter ideológico, atentando para os processos de aquisição e desenvolvimento do
conhecimento (Gairín, 1999, p.188).
Boaventura Santos esclarece sobre a teoria crítica enfatizando a tarefa da teoria e o pressuposto da
análise crítica, como se pode ver neste trecho:
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A realidade qualquer que seja o modo como é concebida é considerada pela teoria
crítica como um campo de possibilidades e a tarefa da teoria consiste precisamente
em definir e avaliar a natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente
dado. A análise crítica do que existe assenta no pressuposto de que a existência não
esgota as possibilidades da existência e que portanto há alternativas susceptíveis de
superar o que é criticado no que existe (Santos, 2005, p. 23).
Na medida do possível, durante o processo investigativo não se pretendeu emitir juízos, mas, antes, a
intenção era de apresentar, ordenar, sistematizar, interpretar e analisar os dados obtidos com os diferentes
informantes, levantando as possibilidades de entendimento da realidade estudada mediante diversas estratégias
da pesquisa.
O meu trabalho de investigação está baseado, por um lado, na leitura e análise de publicações
atualizadas e pertinentes que tratam de formação do professor e do seu perfil profissional; por outro lado, está
amparado nas observações, nas entrevistas estruturadas e autobiográficas, nos depoimentos, nas narrativas, nos
diários de classe, nas histórias de vida de professores que exploram o olhar crítico que estes agentes sociais
lançam sobre si mesmo, sua profissão e seu desenvolvimento profissional.
Este trabalho foi direcionado para alcançar o principal objetivo desta pesquisa que consistiu na
realização de um estudo preliminar, com bases teóricas e metodológicas, para subsidiar um perfil do educador de
adultos, visando identificar as suas principais características e propor novas estratégias para a sua formação e a
sua atuação na prática sócio- educativa. Dentre os objetivos específicos podem-se destacar os seguintes:



Discutir as políticas públicas mediante um estudo acerca da legislação educacional e dos programas,
projetos do governo em EJA, identificando princípios pedagógicos, critérios e normas que orientam a
formação dos educadores de adultos;



Conhecer e mapear as experiências, dificuldades, interesses, motivações do professorado que atua nesta
modalidade educativa;



Traçar o percurso formativo dos professores de jovens e adultos destacando os momentos marcantes e
as principais características que ajudem à compreensão da sua identidade profissional;



Comparar as competências básicas para a formação profissional dos professores de jovens e adultos
com as novas competências para ensinar, propostas por Philíppe Perrenoud;
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Propor uma linha de investigação na formação de professores que leve em consideração as histórias de
vida, os contextos multiculturais, as necessidades educativas e os interesses dos professores.
As questões e as características da investigação qualitativa

O presente estudo intencionou dirigir um olhar epistemológico para o campo específico da educação de
jovens e adultos, com base em pressupostos qualitativos, tentando explorar e responder às seguintes questões:



Questão principal: Havendo conhecimento das características marcantes do educador de adultos pode-se
melhorar a formação de professores para esta modalidade educativa?



Questões secundárias:

a)

Em que medida os programas de formação dos professores que trabalham com a educação
de jovens e adultos estão atendendo aos interesses, necessidades e demandas destes
profissionais?

b)

Quais são as experiências mais significativas na carreira docente destes professores de
adultos?

c)

Quais são as características mais marcantes do percurso formativo dos professores que
atuam na educação de jovens e adultos? Este percurso formativo influencia na atuação dos
professores?

d)

Quais são os principias motivos que determinaram a escolha destes professores pelo
Magistério?

e)

O que significa ser professor para os sujeitos da investigação?

É conveniente assinalar que este trabalho investigativo está pautado em algumas características que são
inerentes à investigação educativa, frente à investigação em ciências sociais, expressas por Latorre, Rincón e
Arnal (1997) e assim por mim sintetizadas:

a)

os fenômenos educativos resultam mais complexos do que os fenômenos físicos, naturais,
uma vez que a realidade educacional provoca o aparecimento de problemas de difícil
solução dada a sua maior complexidade: aspectos importantes como os valores, as crenças,
os significados não são diretamente observáveis, nem suscetíveis de experimentação;
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b)

os fenômenos educativos colocam maiores dificuldades epistemológicas porque não se
dispõem de instrumentos precisos e não se pode alcançar a mesma exatidão das ciências
sociais, além de que a multiplicidade de variáveis, que interagem, dificulta o controle e
impede a repetição dos mesmos;

c)

a investigação educativa apresenta um caráter pluriparadigmático, pois não é direcionada
por paradigmas unificados e integrados como nas ciências naturais;

d)

os fenômenos educativos possuem um caráter plurimetodológico, uma vez que as
metodologias baseadas em observação e experimentação apresentam uma série de
limitações quando aplicadas no campo educativo, devido ao rigor científico de difícil
aplicação em seres humanos;

e)

a investigação educativa possue um caráter multidisciplinar, necessitando o fenômeno
educativo do esforço coordenado de várias disciplinas para ser estudado de ângulos e
pontos de vista diversos (psicológicos, históricos, sociológicos, pedagógicos).

Em se tratando de uma investigação na área educacional e a educação sendo considerada como um
fenômeno social, neste estudo se enfatizou a pesquisa qualitativa, muito embora apresente dados quantitativos
que ajudaram nas análises e nas interpretações dos conceitos, características e idéias em estudo. Entendo que a
abordagem qualitativa seja a mais adequada para o estudo do fenômeno educativo em suas várias nuances e, por
esta razão, ela está sendo priorizada neste trabalho de investigação.
Triviños (1987:128-131) indica cinco características para a pesquisa qualitativa, baseando-se em
Bogdan, que justificam a minha opção por esta abordagem, vez que se trata de uma investigação em âmbito
educacional:

a)

a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador
como instrumento-chave. A pesquisa foi realizada no próprio local onde se desenvolve a
ação educativa e o ambiente está vinculado a realidades sociais mais amplas;

b)

a pesquisa qualitativa é descritiva; a descrição tenta captar não só a aparência do fenômeno
educativo, mas sobretudo, a sua essência, tentando explicar as suas causas, relações e sua
origem. Os resultados desta

Tânia Regina Dantas (2009)

133

investigação estão expressos em forma de descrições, narrativas, declarações, relatos e
depoimentos de pessoas;

c)

os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com
os resultados e o produto A investigação procurou estudar os aspectos evolutivos, as
relações entre os fenômenos para avançar no conhecimento;

d)

os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; a percepção do
fenômeno educativo no seu contexto social é que oportuniza os significados das ações e as
interpretações dos resultados encontrados. A pesquisa foi realizada no próprio contexto
onde atuam os entrevistados, em situação de formação continuada e intentando dar
significado aos dados obtidos a partir da própria perspectiva dos sujeitos investigados;

e)

o significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa; os significados que os
sujeitos da pesquisa atribuem aos fenômenos são extremamente importantes; por este
motivo, levei em consideração as suas experiências, suas histórias de vida, seus projetos,
etc. A investigação priorizou a experiência do educador, a sua história de vida, a sua
narrativa autobiográfica envolvendo-o como participante na análise e na interpretação dos
dados e informações obtidos.

O processo de investigação empregou uma grande quantidade de tempo no cenário natural (a escola, o
espaço educativo), havendo um contato direto com os participantes da pesquisa. Foi dada uma especial atenção à
legislação educacional, compreendendo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) no Brasil, no que concerne aos
princípios e diretrizes atuais acerca da educação de adultos, visando aprofundar e ampliar os estudos iniciados
anteriormente, e a investigação realizada por ocasião da elaboração da Tesina na UAB.
Concordo com Macedo (2000:80) quando este afirma que “onde, em pesquisa, houver o interesse em
captar a ação humana vinculada aos sentidos que lhes são inerentes, torna-se incontornável a necessidade de
tratar com as representações sociais e o imaginário social que brotam incessantemente do vivido histórico”. Daí
esta pesquisa priorizar as histórias de vida no que tange ao percurso profissional dos professores, as suas
representações de ensino e de aprendizagem que brotaram das suas narrativas autobiográficas, as quais se
constituíram no principal objeto de estudo para construir elementos de análise, que puderam ajudar a
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compreender e a apreender o sentido que tem para os professores a ação de educar jovens e adultos.
Os sujeitos da investigação e a composição da amostra/grupo

A seleção da amostra/grupo foi deliberada, intencional, de tamanho proporcional à população
investigada, vez que se trata de uma pesquisa qualitativa, compreendendo professores com pouca experiência,
outros com bastante experiência, professores que ingressaram na profissão de docente como alfabetizador de
adultos, outros com muito tempo de serviço, de ambos os gêneros (homens e mulheres), que trabalham em
escolas públicas e particulares, e outros em organizações não-governamentais de âmbito da educação de adultos.
Tabela 1: Sujeitos da Amostra
Sujeitos

Quant.

Profs AJA BAHIA
32
Coord. AJA BAHIA
01
Profs. ALFASOL
10
Coord. ALFASOL
02
Profs de EJA
05
TOTAL
50
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Sexo

Percentuais
64%
0,2%
22%
0,2%
10%
100%

Fem
28
01
10
02
03
44

Masc
04
02
06

Visando apresentar a composição da amostra da pesquisa foi elaborada a Tabela 1 que demonstra que a
mesma está constituída por professores que atuam no Programa AJA Bahia, o que corresponde a 64% da
amostra, por professores que trabalham no Programa Alfabetização Solidária (ALFASOL) compreendendo 22%,
coordenadores dos programas estudados (0,2%) e alunos que já concluíram o curso de especialização em
Educação Básica de Jovens e Adultos, sendo que este último representou 10% do grupo, pois que, apesar de
serem ex-alunos, atualmente trabalham como professores de Educação de Jovens e Adultos, sendo, por causa
desta condição, mencionados nesta pesquisa como professores de EJA; destacam-se nesta Tabela que 44 dos
respondentes são mulheres, o que corresponde a 88,0% no total da amostra/grupo.
Convém esclarecer que, desta amostra, foram selecionadas 13 pessoas (sendo 10 mulheres e 3 homens)
para a realização das entrevistas autobiográficas, cuja análise consta no capítulo VII desta tese. Tanto a amostra
para a realização da entrevista estruturada como a
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amostra para efetivar as narrativas autobiográficas foram compostas em observância à diversidade dos sujeitos
envolvidos nos programas estudados.
Cabe ressaltar que os cinco ex-alunos do curso de especialização em educação básica de jovens e
adultos da UNEB, que têm experiência com educação de jovens e adultos (EJA), se constituíram em parte da
amostra (10%) deste trabalho de investigação na etapa de desenvolvimento da tese, quando foram realizadas as
entrevistas estruturadas durante uma jornada pedagógica; os trinta e três professores/alfabetizadores do Programa
AJA BAHIA compuseram 64%% desta amostra e os doze professores/alfabetizadores do Programa
Alfabetização Solidária os 22% restantes. A composição desta amostra intencional visava estabelecer um
contraste com os professores que, em sua maioria, detinham pouca experiência e, em alguns casos, nenhuma
experiência em EJA; este grupo de ex-alunos do curso de especialização, é formado por especialistas que são
mais experientes que o coletivo de alfabetizadores dos dois programas, estão mais qualificados, tendo uma
prática pedagógica mais consistente.
Os ex-alunos do curso de especialização, hoje são professores que atuam com a educação básica de
jovens e adultos e foram selecionados para este trabalho de investigação devido a três critérios básicos: por
serem professores, por estarem se qualificando e pela experiência que possuem com a temática em questão.
Alguns já são professores do ensino regular, em nível médio de EJA, no Instituto Social da Bahia – ISBA, outros
atuam em organizações não governamentais, com ênfase em EJA e os demais em programas de extensão da
UNEB, na função de coordenadores de programas de extensão.
O quantitativo de professores que fizeram as suas narrativas autobiográficas foi também em
observância à quantidade de professores entrevistados em cada programa, ficando assim constituído o coletivo
de 13 professores que participaram da entrevista: do Programa AJA BAHIA com 33 sujeitos entrevistados,
selecionei quatro professores e uma coordenadora; do programa Alfabetização Solidária com 12 sujeitos
entrevistados, selecionei duas professoras e uma coordenadora; do curso de EJA em uma turma de 30 ex-alunos
foram escolhidos cinco ex-alunos, por serem professores de educação de jovens e adultos em instituições
públicas e em organizações não governamentais.
Quanto aos professores/alfabetizadores dos programas AJA BAHIA e Alfabetização Solidária todos os
componentes das turmas sob a minha responsabilidade foram entrevistados em situação de formação continuada,
por ocasião da entrevista estruturada. No tocante à realização das narrativas autobiográficas, os treze professores
selecionados (atendendo à composição de uma amostra com diversas características) tiveram as suas narrativas
gravadas
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em encontros pedagógicos, em momentos previamente estruturados, na programação dos próprios programas de
extensão e no curso de EJA.
As etapas e as fases do trabalho investigativo

A metodologia empregada partiu de uma análise crítica e de um resgate histórico dos principais
programas de extensão desenvolvidos na Universidade do Estado da Bahia, no ano de 2004, sobre a modalidade
educação de jovens e adultos, apontando os acertos, avanços, sucessos, bem como as limitações e as dificuldades
encontradas durante o percurso.
A observação vem ocupando um lugar privilegiado neste trabalho, associada às outras técnicas de coleta
de dados e informes, sendo desenvolvida mediante a utilização de vários instrumentos e estratégias de pesquisa,
tanto por mim organizados, como pelos Orientadores e Supervisores. Esta observação foi realizada através de
visitas às classes pelos Coordenadores Regionais, Supervisores e Coordenadores da Equipe Central da UNEB
para verificar a prática pedagógica do professor referente aos aspectos pedagógicos, como distribuição do tempo,
conteúdos e atividades, utilização de materiais didáticos, metodologia empregada pelo docente e o desempenho
dos alunos. Convém ressaltar que a Equipe Central da UNEB supervisionou também a atuação dos orientadores,
coordenadores e supervisores nos diferentes municípios engajados nos p6rogramas aqui estudados.
A análise documental que subsidiou todo o processo de elaboração da tese e de desenvolvimento da
investigação foi escolhida por ser uma “técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos seja
complementando informações, seja desvelando aspectos novos de um tema” (Lüdke, 1986, p. 38). Entende-se
que esta análise apresenta uma série de vantagens, tornando-se adequada a este tipo de pesquisa porque:

a)

a maior parte das informações acerca dos programas e projetos realizados na UNEB
encontra-se documentadas em forma de projetos, relatórios, informações e boletins;

b)

no desenvolvimento do trabalho de investigação houve necessidade de validar, ratificar e
complementar informações e dados obtidos mediante outras técnicas de coleta (como a
entrevista efetivada com os professores);

c)

os documentos “representam uma fonte natural de informação contextualizada”
(Lüdke,1986, p.39) e em se tratando da educação de jovens e adultos o contexto social,
econômico e político é importante para
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se entender os objetivos, bem como, a origem do surgimento dos

programas e das

propostas educativas;
como uma “técnica exploratória”, a análise documental vem permitindo indicar e apontar

d)

problemas, questões e limitações que podem ser exploradas por outros métodos ou técnicas
de pesquisa.
Sabendo que a análise documental, quando bem explorada, pode complementar dados e informações
obtidas por outras técnicas, podendo revelar aspectos e características inusitadas dos temas em estudo, foi dada
prioridade a esta técnica de pesquisa neste trabalho investigativo.
Empreguei a revisão documental de acordo com os ensinamentos de Latorre, Rincón e Arnal (1997:60)
como uma ajuda para definir e delimitar o problema e o tema da pesquisa, para que se pudesse situar o estudo de
forma contextual numa perspectiva histórica, para relacionar conhecimentos prévios e sugerir outras
investigações sobre o tema da educação de adultos; neste trabalho foi empregada a análise documental para
permitir um melhor conhecimento dos programas de extensão, do curso de especialização e da formação dos
professores em EJA.
Outra estratégia utilizada para dar maior credibilidade aos dados e à interpretação dos dados foi a
triangulação das fontes, mediante as observações da prática pedagógica, a aplicação de entrevistas (a estruturada
e a autobiográfica) que geraram dados primários e as narrativas dos professores, que possibilitaram o cruzamento
e a comparação de dados e informações sobre os professores, sua formação e sua prática.
Segundo Latorre, Rincón e Arnal (1997:216) a triangulação é uma das técnicas mais características da
metodologia qualitativa e tem como princípio básico recolher relatos de uma situação a partir de vários ângulos e
perspectivas para realizar contrastes ou comparações. È também uma estratégia muito eficaz para o controle da
credibilidade dos dados e dos resultados da pesquisa.

Os instrumentos utilizados para recolha das informações

Em uma etapa preliminar do trabalho investigativo, foram utilizados relatos de professoras do Sistema
Municipal de Educação em processo de formação continuada e o Diário de Campo sobre a atividade dos
professores; na primeira etapa, foram utilizados
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depoimentos dos alunos do curso de especialização em EJA, de professores/alfabetizadores, supervisores e
coordenadores dos programas de extensão da UNEB, que foram organizados em tabelas, gráficos, figuras e
quadros e estão relatados e analisados nesta tese.
Convém esclarecer que, o Diário de Campo se constituiu nas anotações de campo, ou seja, anotações
que realizei ao longo do tempo sobre minhas atividades realizadas na escola municipal, a partir de observações
que fiz em sala de aula e em processos de formação continuada dos professores, onde, em primeiro plano,
descrevo comportamentos, atitudes, ações, e em segundo plano teço alguns comentários críticos e reflexões
sobre as ações desenvolvidas; nesta tese, como se trata de outra amostra constituída, utilizo o registro efetuado
de forma indireta, como suporte que serviu para sistematizar e organizar em categorias de análise as reflexões
sobre as respostas e depoimentos dos professores/alfabetizadores dos programas investigados.
No Programa Alfabetização Solidária, foi produzido um livro básico contendo as “Orientações
Didático-Pedagógicas para a Formação Inicial dos Alfabetizadores”, sendo utilizado pelos formadores para
desenvolver o trabalho pedagógico e pelos orientadores, coordenadores para acompanhar e avaliar a ação
pedagógica. Este livro serviu de suporte metodológico para o entendimento das diretrizes do programa e para
apreciar a formação dos professores que atuaram no programa e fizeram parte da amostra/grupo.
Foram utilizados, ainda, dados secundários oriundos do Censo Nacional, do próprio Ministério de
Educação, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, do Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaIBGE e, ainda das Secretarias de Educação Estadual e Municipal e da Universidade do Estado da Bahia.
Diversas fontes como arquivos, teses, monografias, Atas de Conferências, revistas especializadas em
educação, livros, informes, relatórios técnicos, internet, documentos encontrados em centros e núcleos de
pesquisa foram também utilizadas; também foi aproveitado material didático distribuído em conferências,
congressos, simpósios internacionais, encontros nacionais e regionais, seminários, palestras que participei, tanto
na Espanha como no Brasil, durante o período do curso de doutorado e ainda o material proveniente das
anotações a partir das aulas expositivas, dos textos e das indicações de livros nas aulas ministradas no curso de
doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona.
Os materiais utilizados nesta análise, na sua primeira fase, foram os próprios instrumentos aplicados
pelos agentes sociais responsáveis pelos programas de extensão aos
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formadores, aos supervisores, aos orientadores e aos professores/alfabetizadores de jovens e adultos, quando pude
efetuar uma análise preliminar a partir da aplicação destes instrumentos.
Assim é que o levantamento de dados e informações sobre o Programa AJA BAHIA foi realizado
mediante a aplicação dos seguintes instrumentos:

 Cadastro dos Alfabetizadores – aplicado aos docentes, uma única vez, após o ingresso no programa e
destinava-se a captar as informações que auxiliassem o traçado do perfil do professor e as suas
características mais marcantes;

 Sistemática de Acompanhamento e Avaliação do Alfabetizador – utilizado pelos alfabetizadores, tinha a
finalidade de acompanhar os trabalhos de sala de aula dos professores, servindo para registrar e avaliar a
realização das atividades programadas e levantar dados sobre a prática pedagógica, enfocando,
principalmente, os aspectos mais observados e as estratégias metodológicas mais utilizadas;

 Plano de Trabalho - utilizado pelos agentes educativos no planejamento e desenvolvimento do
programa, objetivando subsidiar a prática pedagógica, acompanhar, qualitativamente, a capacitação dos
professores, avaliar as atividades realizadas;

 Relatório do Formador - utilizado pelos Orientadores Pedagógicos, objetivava levantar os problemas e
dificuldades mais encontradas e mapear as sugestões para os próximos encontros de formação;

 Indicadores do Processo de Alfabetização - visava coletar dados sobre o desempenho individual dos
alfabetizandos, participação às aulas e aspectos da avaliação do trabalho em Língua Portuguesa e
Matemática;

 Relatório do Supervisor - documento onde se encontravam discriminadas as ações do programa,
evidenciando as dificuldades, problemas encontrados, encaminhamentos necessários, aspectos sobre a
atuação dos alfabetizadores, as observações realizadas, a integração e a participação do executivo municipal
nas atividades do programa;

 Projeto do Município - documento onde se apresentava uma justificativa que consistia no diagnóstico da
problemática do analfabetismo no Município e a meta que se pretendia alcançar com a implantação do
programa, ainda uma identificação das estratégias para mobilização e situação do apoio municipal ao
programa.
A Secretaria Municipal de Educação era o órgão responsável pela elaboração deste último
documento para subsidiar a ação de implantação do programa no município.
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 Mapa de Resultados Finais - visava controlar mensalmente o quantitativo de alunos matriculados,
evadidos, concluintes e de encaminhados à Escola de Vinculação;

 Relatório do Coordenador – documento onde se explicitava as dificuldades e necessidades pedagógicas,
administrativas e financeiras no que concerne ao desenvolvimento do programa;

 Sistemática de Acompanhamento e Avaliação do Orientador – utilizada pelo orientador com a
finalidade de acompanhar a prática pedagógica, onde ele deveria elaborar a síntese do trabalho pedagógico
desenvolvido na implantação das classes de alfabetização especificando os dados gerais, o estágio dos
alfabetizandos, as suas impressões pessoais, a freqüência mensal dos alfabetizadores e dos alfabetizandos, os
registros dos dados relativos ao acompanhamento das classes, os avanços dos alfabetizandos no processo de
alfabetização, a situação do alfabetizando em relação aos pontos estabelecidos no Programa AJA BAHIA, a
síntese da freqüência mensal, o mapa síntese da produtividade do processo e a avaliação final do programa,
contendo os problemas e dificuldades que, na opinião do alfabetizador, interferiam no processo de
alfabetização.
Concernente ao Programa Alfabetização Solidária ou ALFASOL a recolha dos dados vem sendo
realizada por intermédio da aplicação dos instrumentos elaborados pelos agentes sociais responsáveis pelo
programa, que compreende:

 Ficha Diagnóstico-destinada a acompanhar o desempenho dos alunos nas áreas de Língua Portuguesa,
de Matemática e de Estudos da Sociedade e da Natureza, sendo preenchida pelo alfabetizador para
diagnosticar o que os alfabetizandos já sabem e o que precisam saber. Usada desde o momento da formação
inicial dos alfabetizadores serve para nortear o desenvolvimento das atividades nas áreas de estudo;

 Ficha de Avaliação- destinada a avaliar a atuação do Formador (a) no processo de formação dos
alfabetizadores com destaque para os aspectos mais importantes da aprendizagem;

 Relatório Mensal de Acompanhamento- elaborado pelos coordenadores pedagógicos e setoriais e
validados pelo Gestor Administrativo, a partir de observações da prática pedagógica e de ações de
acompanhamento do processo de alfabetização.
Outros instrumentos metodológicos eram também utilizados tais como a Relação de Matriculados,
formulário de Freqüência Mensal dos Alfabetizadores nos Espaços Educativos,
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Síntese da Freqüência Mensal dos Alfabetizadores e Orientadores, Relação de Alfabetizadores e Orientadores
Pedagógicos selecionados, Controle de Freqüência dos Alfabetizandos, todos destinados à coleta e registro de
dados quantitativos e informações sobre aspectos organizacionais e administrativos nos dois programas.
Na segunda fase do trabalho de investigação, foram utilizados outros instrumentos de pesquisa, sendo
alguns da minha inteira responsabilidade, fazendo-se a adequação com os propósitos da tese, a saber:

 observação participante do trabalho dos professores com utilização de uma ficha de observação e
material para registro;

 entrevista estruturada aplicada a 50 sujeitos (professores e coordenadores);
 entrevista autobiográfica sobre a vida e trajetória profissional dos treze professores selecionados para a
pesquisa;

 notas de campo escritas pelo próprio investigador;
 diários de classe dos próprios professores com informes e registros acerca das aulas e da aprendizagem
dos alunos;

 fotografias realizadas durante o processo de formação continuada, memórias, conjunto de materiais
acerca da vida profissional e que recolheram lembranças das experiências dos professores;

 livros didáticos utilizados em sala de aula pelos professores;
 material avaliativo utilizado pelos professores (provas, textos, formulários);
 depoimentos dos professores acerca do seu trabalho em sala de aula e da formação continuada;
 textos livres elaborados pelos professores que tratam de temáticas relacionadas com as suas histórias de
vida e com os seus percursos profissionais.
Acerca dos diários de classe, convém salientar que se tomou por base as pesquisas realizadas por
Zabalza (2004), que os considera como intrumento de investigação e desenvolvimento profissional. Ele reafirma
que os diários de classe são importantes recursos formativos no âmbito da formação permanente dos docentes e
profissionais da educação esclarecendo que:
También ha resultado especialmente interesante el uso de diarios en aquellos
procesos en los que los docentes han estado implicados en experiencias de
innovación. Contar sus experiencias ha sido importante para ellos tanto por lo que
suponía de oportunidad para descargar tensiones y ansiedades como
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por lo que aportaba como “libro de bordo” en el que se podía ir constatando como se
iba avanzando en la experiencia y cómo iban variando nuestras reacciones y formas
de actuación ante las diversas circunstancias sucedidas durante esos días (Zabalza,
2004, p.11).

Para um melhor entendimento da dinâmica deste trabalho investigativo é preciso esclarecer que a
temática sobre o perfil dos professores está sendo estudada a partir dos ângulos de estudo, que são os saberes da
experiência, a profissão docente, as competências, a função docente, a identidade profissional, a experiência de
vida e o papel do professor. Alguns esclarecimentos se fazem necessários para se entender melhor os termos
empregados na metodologia e que aparecem de acordo com a sua utilização nesta pesquisa e que serão melhor
explicitados no decorrer destes tópicos.
Assim é que se entende por “saberes” o significado empregado por Tardif (2005) quando se refere que
os saberes experienciais são também aqueles que os professores produzem na sua prática cotidiana, num
processo permanente de reflexão sobre sua práxis a partir dos seus valores, dos seus ideais, de sua história de
vida, de suas representações sobre o mundo, a sociedade, a educação, o conhecimento, etc.
Para se definir a profissão docente ressalto que “profissão” é uma ocupação específica pela qual se pode
garantir um meio de subsistência e segundo Perrenoud et al. (2003:234) a profissão “é um ofício que tem um
certo prestígio por seu caráter intelectual ou artístico, pala posição social daqueles que o exercem”.
A noção de competência profissional e as suas articulações
Quanto ao termo “competência” Ropé e Tanguy (1997:16) ressaltam uma das características essenciais
da noção de competência, ou seja, que a competência é inseparável da ação. Para estas autoras, em se tratando de
assuntos comerciais e industriais, a competência pode ser definida como “o conjunto de conhecimentos,
qualidades, capacidades e aptidões que habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne o
seu ofício”. Esta definição se aplica também aos assuntos educacionais onde se requer dos professores
conhecimentos, qualidades específicas, capacidades, aptidões e a tomada de decisões em tudo que concerne à sua
ação em sala de aula ou em atividades didáticas relacionadas com a função docente.
Perrenoud (2000:15) afirma que a noção de competência designa “uma capacidade de mobilizar
diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”, sendo um
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conceito que merece longas discussões. Essa definição, por sua vez implica em quatro aspectos distintos:

a) as competências não são saberes, “savoir-faire” ou atitudes, mas mobilizam e orquestram esses
saberes;

b) a mobilização é pertinente em uma determinada situação peculiar;
c) exercitar a competência significa passar por operações mentais complexas, subtendidas por
esquemas de pensamento que determinam e realizam uma ação adaptada à uma situação;

d) as competências profissionais constrõem-se em formação, mas também no dia a dia do professor
(idem, p.16).
Segundo Rogiers et al. (2000:17), a competência “refere-se sempre às pessoas, não existem
competências sem indivíduos”.
Esta idéia da competência como um conjunto de saberes pode-se atribuir à Le Bortef (2000) sendo que
o domínio dos saberes é que capacita o indivíduo a atuar com eficiência em diferentes situações profissionais.
Este conjunto de saberes compreende:



Saber teórico (saber compreender e interpretar)



Saberes procedimentais (saber como proceder)



Saber fazer procedimentais (saber proceder, saber operar)



Saber fazer experenciais (saber e fazer, saber e ver)



Saber fazer sociais (saber-se comportar, saber-se conduzir)



Saber fazer cognitivo (saber tratar a informação, saber raciocinar, saber o que fazer, saber aprender e
desaprender).
Perrenoud e Gather (2002:124), citando Le Boterf, assinalam que “competência é aquilo que organiza e

que, portanto, dá base para que algo possa realizar-se enquanto representação, pensamento, ação, compreensão
ou sentido”.
A noção de competência, portanto, pressupõe a existência de conhecimentos bem fundamentados, pois
não haverá total competência se as qualidades e capacidades de execução das decisões não vierem juntas com o
domínio dos conhecimentos teóricos. Neste sentido, associa-se a idéia de competência a um atributo que se pode
apreciar, julgar, avaliar frente a uma determinada situação.
As competências, atualmente, podem ser concebidas em um sentido mais amplo de atividades,
referindo-se não apenas a tarefas específicas; podendo atribuir-se a conhecimentos técnicos básicos, tipos de
comportamentos que são necessários no mundo do trabalho, comuns
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em várias instâncias ocupacionais, identificadas também como habilidades chaves para o desempenho
profissional, como salientam Tejada e Pont (2001).
Quando se trata da aquisição da competência, os processos de formação assumem importância,
associando-se a idéia de competência com a de capacitação e sobre esse aspecto, Pont (2001) destaca que para se
poder falar de competência é preciso que a capacitação adquirida possa expressar-se e reforçar-se em um posto
de trabalho.
Segundo Castells (1999), profundas mudanças estão ocorrendo nos processos de trabalho; isto resulta
em cada vez mais os sistemas produtivos industriais emanciparem os trabalhadores de suas antigas funções e
passarem a exigir novas habilidades e competências compatíveis com as necessidades das sociedades
informacionais.
A noção de competência vem articulada, nesta investigação, com outros elementos como a função
docente, a experiência formadora, os saberes docentes, os papéis do professor.
Assim é que neste trabalho, se destaca também a”função docente” a qual se pode definir “como un
conjunto de acciones y actividades – tareas en las que participa el profesor en un contexto de intervención
institucional (ya sea en el interior de las aulas o en su interacción con otros colegas o directivas), asi como en la
interacción con los padres y la comunidad en general” (Tejada, citado por Marcelo García, 2001:19).
Marchesi e Martín (1998) comentam que há uma maior exigência social tanto ao sistema educativo
quanto aos professores e que diversos outros fatores estão forçando reavaliar a função docente e rever o papel
que os professores desempenham na escola.
Quanto à noção de “experiência”, toma-se o conceito utilizado por Josso (2004:48) que considera as
experiências como “vivências particulares” que só atingem o status de experiências a partir do momento que se
faz um trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido. Esta autora se
refere à experiência formadora como um conceito ainda em construção, que implica em “uma articulação
conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação” (idem, p.48) e ainda acrescenta
que se trata da “mediação de uma linguagem e o envolvimento de competências culturalmente herdadas” (idem,
p.49).
No que se refere ao “papel do professor”, sabe-se que há várias formas de analisar segundo o enfoque e
as perspectivas de estudo, porém, uma das formas de entender o papel do professor é inseri-lo em um conjunto
de comportamentos característicos, referidos em um contexto concreto de trabalho. Desta forma, o papel se
define pelas funções e tarefas que
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desempenha o profissional na área de educação em determinado contexto, como se expressa Marcelo García
(2001:105).
São diversos papéis que, em conjunto, agem para desenvolver a função de ensino e que podem
compreender-se a partir da observação, categorização e análise das ações dos professores, ou melhor, o professor
deve diversificar seus papéis em função das necessidades de aprendizagem, como argumenta Marcelo García
(2001:108). Acrescenta-se que o professor deve considerar, também, as necessidades e os interesses do aluno
como aspecto fundamental no ensino quando sua atuação se dá no âmbito da EJA.
Sem dúvida, o papel do professor considerado hoje como o mais importante é o de mediador na
construção da aprendizagem dos alunos que são, justamente, os agentes responsáveis pelo seu processo de ensino
e pelos seus resultados, como reforça Marcelo García (2001), sobretudo, quando o trabalho se refere à educação
de adultos.
Referente à identidade profissional, está sendo considerada como uma construção, baseada em
princípios científicos e pedagógicos, que é formatizada em contexto histórico concreto, produzida historicamente
a partir do embate de interesses e motivações no exercício da profissão. Este tema está sendo discutido com base
nas idéias de pesquisadores e teóricos, como Nóvoa (1992 e 1995b), Moita (1992), Cavaco (1995), Pimenta
(1997 e 2007), Bauman
(2005).
Na verdade, para se delinear o perfil do educador é necessário conhecer os diversos papéis que este
profissional pode desempenhar, quais são as características da função docente, quais são as experiências
relevantes para o ensino que este educador vivenciou, que competências e habilidades estas experiências
conseguiram desenvolver e internalizar, quais são os saberes que caracterizam a prática docente.
A Figura 1, mostrada a seguir, se constitui em um mapa cognitivo intitulado “Perfil do Educador”, o
qual demonstra que o tema do perfil dos professores encontra-se inserido na formação de professores,
perpassando pelos saberes, pelas experiências, pelas competências, pelo papel dos professores, por uma análise
da profissão, da identidade profissional e da função docente, podendo ser estudado e delineado a partir da prática
educativa.
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MAPA COGNITIVO: PERFIL DO EDUCADOR
FIGURA 1

Saberes da experiência

Competências

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Profissão docente

Experiência de vida

Função docente

Papel do professor

Identidade Profissional

Figura 1. Mapa Cognitivo: Perfil do Educador (elaboração própria)
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Comentário sobre a análise dos dados
Para fundamentar a apresentação e a análise dos dados sobre as ações dos Programas AJA BAHIA e
ALFASOL foram elaboradas tabelas, quadros e traçado gráficos que foram decorrentes da leitura de relatórios,
das fichas e formulários enviados pelos orientadores, coordenadores e supervisores, estabelecendo-se um
comentário crítico sobre os dados apresentados, tomando-se como referência três dimensões de análise, a saber:

a) o professor e as características mais marcantes que identificam o seu trabalho em sala de aula;
b) a formação continuada de alfabetizadores e orientadores pedagógicos;
c) o acompanhamento do trabalho do professor, pelos agentes educacionais nos espaços educativos e na
formação.
Dentre as técnicas de pesquisa mais utilizadas destacam-se a observação sistemática, a aplicação de
entrevistas, a elaboração de matrizes analíticas e o cruzamento de dados para a comparação entre os municípios e
uma melhor apreciação da prática pedagógica desenvolvida, bem como para mapeamento dos principais
problemas e das dificuldades ressaltadas pelos professores, orientadores, coordenadores e supervisores.
As estratégias metodológicas consistiram numa tentativa de combinar a coleta de dados e informações, a
qual foi realizada, mediante a aplicação de formulários e preenchimento de material para registro da prática dos
alfabetizadores, com a observação “in loco” das experiências dos docentes no sentido de chegar mais perto das
perspectivas dos professores, apreender sua concepção de educação, entender a sua prática e o significado que
atribuem às suas próprias ações educativas (baseando-se nas idéias de Ludke, 1986).
O processo metodológico foi iniciado com a elaboração dos instrumentos e a discussão com a equipe
técnica responsável pelos programas acerca da seleção de dados e informações que seriam mais pertinentes,
havendo o compromisso de informar e de devolver aos professores os dados obtidos, na medida em que eu fosse
escrevendo, preliminarmente, a tese de doutorado.
Considerando-se que este era um trabalho em educação, a prioridade foi dada por uma abordagem
qualitativa, que permeasse tanto a coleta quanto a análise de dados e uma fundamentação baseada em princípios
teóricos educacionais, abrangendo, desta forma, cinco momentos principais que estão intimamente
interrelacionados:
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descrição da prática pedagógica a partir de opiniões, sugestões, percepções dos professores, dos
orientadores e dos supervisores, confrontados com a teoria educacional;



tentativa de mapeamento dos problemas e dificuldades encontradas na prática cotidiana e os seus
devidos encaminhamentos;



sistematização, análise de dados (primários e secundários) e informações sobre os professores, sua
prática e o processo de formação continuada;



apresentação e discussão dos resultados através de reuniões técnicas com os Técnicos do Programa,
Coordenadores da Equipe Central da UNEB e os gerenciadores do programa que atuavam na Secretaria
de Educação ( SEC );



elaboração de relatórios analíticos e informes visando o surgimento de propostas alternativas,
caminhando-se para uma prática educativa transformadora.
Como já foi ressaltado, todo o percurso metodológico foi apoiado numa análise documental a respeito
dos principais teóricos que vêm embasando a investigação, sobretudo, no que concerne à formação de
professores e modelos de educação de adultos. Foi reforçado com leitura crítica e análise de relatórios,

convênios, atas de reuniões e encontros, textos produzidos pelos alfabetizadores e orientadores pedagógicos,
dentre outros. Todo este processo foi desenvolvido, concomitante, com a revisão bibliográfica em educação de
adultos. As informações encontradas nos Relatórios dos Formadores foram mapeadas, constituindo-se uma
amostra significativa de 64% dos respondentes, organizando-se as respostas em duas grandes categorias “as
principais ocorrências” e as “observações sobre o evento”, mostradas no Quadro 3, intitulado “Mapeamento a
partir dos Relatórios dos
Formadores” (no Apêndice IV).
Para produzir a análise foi efetuada também uma revisão da literatura sobre os Programas AJA Bahia e
ALFASOL e, ainda, sobre a temática formação de professores em educação de jovens e adultos sob a
perspectiva de diversos autores.
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As principais categorias de análises escolhidas para subsidiar a investigação, na segunda etapa, estão
organizadas nestes dois blocos que são: a) referente ao primeiro bloco das informações pessoais, as categorias
selecionadas foram: formação, experiência, influência na escolha e no desenvolvimento da carreira, principais
preocupações dos docentes, participação em cursos de capacitação, motivos para escolha da carreira do
professor; b) referente ao segundo bloco, que diz respeito às informações profissionais abrangem: faixa salarial,
jornada de trabalho, vinculação administrativa em relação ao programa em que atua e tempo de experiência.
Dentre as informações pessoais, como subcategorias constam o sexo, o estado civil e a idade; concernente às
informações profissionais tem-se a categoria formação desdobrada em subcategorias como o curso realizado, o
tipo de instituição (pública e particular); por fim, a categoria satisfação no trabalho se relaciona com as
subcategorias metodologia de ensino, aprendizagem dos alunos, ambiente de trabalho, currículo trabalhado,
salário e condições de trabalho.
Tabela 2: Categorias de análise da investigação
CATEGORIAS DO 1º BLOCO
Formação
Experiência
Influência na escolha e no desenvolvimento da
carreira
Principais preocupações dos docentes
Participação em cursos de capacitação
Motivos para a escolha da carreira do professor
Fonte: Entrevista estruturada - 2005

CATEGORIAS DO 2° BLOCO
Faixa salarial
Jornada de trabalho
Vinculação administrativa em relação ao
programa em que atua
Tempo de experiência
Satisfação no trabalho

Tabela 3: Subcategorias de análise da investigação
INFORMAÇÕES
PESSOAIS
Sexo
Estado civil
Idade

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
FORMAÇÃO
Curso realizado
Tipo de instituição

SATISFAÇÃO NO TRABALHO
Metodologia de ensino
Aprendizagem dos alunos
Ambiente de trabalho
Currículo trabalhado
Salário
Condições de trabalho

Fonte: Entrevista estruturada - 2005
A entrevista autobiográfica versou a respeito de sete unidades temáticas que foram geradas a partir de
questões básicas, a saber:
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Unidade Temática: O início do percurso formativo. Questão: Como chegou a ser professor (a)?
Unidade Temática: A escolha do Magistério. Questão: Cite os três principais motivos que o
levaram a trabalhar com a educação de jovens e adultos?
Unidade Temática: Momentos marcantes do percurso formativo. Questão: Quais foram os
momentos mais marcantes do seu percurso formativo?
Unidade Temática: Momentos críticos e relevantes na carreira profissional. Questão: Quais
foram os momentos mais críticos e relevantes na sua carreira profissional?
Unidade Temática: Formação em Educação. Questão: Como a sua formação vem ajudando no
seu trabalho com jovens e adultos?
Unidade Temática: Significado de ser professor. Questão: O que significa para você ser
professor?
Unidade Temática: Avaliação da prática educativa. Questão:Como você avalia a sua própria
prática educativa?

A abordagem autobiográfica

Este trabalho de investigação compreendeu uma pesquisa autobiográfica que, como define Abrahão
(2004:202), trata-se de “uma forma de história auto-referente, portanto plena de significado, em que o sujeito se
desvela, para si, e se revela para os demais”. Mediante as narrativas autobiográficas, os professores resgataram as
suas histórias de vida, recorrendo predominantemente à memória, expondo os seus sonhos, as suas dificuldades,
os seus problemas, o seu passado e os seus projetos para o futuro, revelando-se para si mesmo e para os outros.
Convém ressaltar que se trata de autobiografias diretas, ou seja, aquelas elaboradas pelos próprios
sujeitos ou atores que estão sendo investigados, sem a utilização de intermediários, segundo os esclarecimentos
apresentados por Poirier et al. (1999, p.11). Este tipo de pesquisa lida com subjetividades, com peculiaridades,
priorizando o individual e o sociocultural, como esclarece Moita (1992:113), que considera a pesquisa
autobiográfica como potenciadora de diálogo entre o individual e o sociocultural vez que “põe em evidência o
modo como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma à
sua identidade, num diálogo com os seus contextos”.

Tânia Regina Dantas (2009)

151

A metodologia aplicada aos estudos biográficos e às histórias de vida teve como suporte teórico MarieChristine Josso, Pierre Dominicé (Universidade de Genebra - Suíça), Gasteau Pineau (Universidade de ToursFrança), Antonio Nóvoa (Universidade de Lisboa - Portugal), Jorge Larrosa (Universidade de BarcelonaEspanha), Antonio Bolívar (Universidade de Granada- Espanha) e Elizeu Souza (Brasil).
Considerada como uma experiência formadora, foi escolhida a abordagem biográfica por ser “um outro
meio de observação de um aspecto central das situações educativas, porque ela permite uma interrogação das
representações do saber-fazer e dos referenciais que servem para descrever e compreender-se a si próprio no seu
ambiente humano e natural” (Josso, 2004, p.28).
A perspectiva metodológica foi predominantemente qualitativa sem, contudo, descartar os dados
quantitativos, priorizando a abordagem biográfica, entendendo-a como uma narrativa em que a própria pessoa
fala de si mesma, conta a sua história de vida, evoca suas recordações, lembra de acontecimentos particulares,
fatos de sua vida passada, dos momentos marcantes do seu percurso profissional.
Coerente com esta abordagem foi utilizado o método biográfico que, para Bolívar et al. (2001:140)
“debe permitir integrar el testimonio subjetivo de un individuo con la vida como reflejo de una época, la
trayectoria vital con un conjunto de normas y valores sociales compartidos por una comunidad en la que se
inscribe el sujeto”. Este método, que se utiliza da biografia e/ou da autobiografia se revelou como bastante
enriquecedor para se conhecer o perfil e revelar as características marcantes dos professores.
Foi reproduzido o discurso do (a) narrador (a), conservando, na medida do possível, o modo de escrever
e a subjetividade da narrativa, realizando um “pacto autobiográfico”, tal como é sugerido por Lejeune (1975).
Considerada como uma importante estratégia metodológica foi realizada a entrevista autobiográfica que,
segundo Thompson (1998), “não é um diálogo”, não é uma “conversa”, mas se trata de uma relação social entre
duas pessoas, um registro subjetivo da forma que um sujeito enxerga a sua própria vida, onde se buscou dar as
condições necessárias para os informantes estabelecerem uma relação de confiança, de seriedade, de troca a fim
de garantir a veracidade das respostas. Neste processo de se autobiografar, ocorreu o que Josso (2004) chama de
“conhecimento de si”, no sentido de apreender as experiências, reconhecer a si mesmo como sujeito, demarcar o
seu itinerário de vida, destacando os momentos mais importantes desta trajetória.
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3.9.1 A amostra da entrevista autobiográfica

Referente a esta entrevista autobiográfica, ela foi concretizada com informantes selecionados dentre
aqueles que haviam respondido à entrevista estruturada e mantendo-se a mesma proporcionalidade dos sujeitos
da pesquisa em relação aos Programas AJA BAHIA E ALFASOL, com exceção para o Programa de PósGraduação, concernente aos ex-alunos do curso de especialização em que todos que foram entrevistados
anteriormente, fizeram a sua narrativa autobiográfica.
A amostra para a entrevista autobiográfica foi constituída por treze sujeitos, sendo duas professoras e
uma coordenadora do Programa Alfabetização Solidária, quatro professores e uma coordenadora do Programa
AJA BAHIA e cinco professores oriundos do curso de especialização em EJA. Todos os sujeitos desta entrevista
autobiográfica participaram da entrevista estruturada, cuja amostra/grupo anterior se compunha de cinquenta
informantes.
Deste coletivo formado por treze respondentes, três são do gênero masculino e dez pessoas do gênero
feminino, o que acompanha a tendência da feminização do Magistério. Os vários critérios para a composição
deste grupo foram definidos de maneira a atender a diversidade existente neste coletivo de professores, a saber:
sujeitos com experência significativa, outros sem nenhuma ou pouca experiência em educação de jovens e
adultos, diferenças de gênero (homem, mulher), diferenciação etária (jovem, maduro), localização (capital,
interior), diferente qualificação (com curso de especialização em EJA e sem especialização), formação variada
(Magistério, Pedagogia, Letras, Ciências).
Dentre os professores selecionados, quatro são Pedagogos, um professor é licenciado em Letras, seis
professores concluiram o curso de Magistério, uma coordenadora é formada em Ciências e a outra em
Pedagogia. Concernente à faixa etária há uma variação de idade havendo três professores em cada uma das
faixas que se situam entre 20 a 25 anos, de 40 a 45 anos e de 50 a 55 anos; um professor se situa na faixa de 35 a
40 anos, dois professores têm entre 30 a 35 anos e uma professora está na faixa entre 25 a 30 anos. No grupo das
pessoas mais jovens, duas trabalham como alfabetizadoras no programa Alfabetização Solidária e uma como
alfabetizadora no programa AJA BAHIA no município de Salvador. No grupo de pessoas com mais idade se
encontram a ex-coordenadora do Programa AJA BAHIA na UNEB e duas professoras especializadas em
educação de jovens e adultos, todas atuando em Salvador.
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3.9.2. As condições da pesquisa com as autobiografias
A experiência de recolha das narrativas autobiográficas ocorreu no âmbito da formação continuada no
que tange aos Programas AJA BAHIA e ALFASOL, cuja formação estava sob a minha responsabilidade como
Formadora pela UNEB, quando os professores responderam à entrevista estruturada e à entrevista
autobiográfica, respeitando-se as subjetividades dos sujeitos investigados. Na primeira entrevista, realizada em
três momentos diferenciados (de acordo com os programas e períodos da formação), as respostas foram
conseguidas de forma escrita, utlizando-se um instrumento de pesquisa contendo questões abertas e fechadas,
vez que se tratava de um coletivo de professores que totalizava cinquenta respondentes. A entrevista
autobiográfica foi efetivada de forma oral, também realizada em vários momentos devido à quantidade de
narradores, teve como suporte metodológico um roteiro com dez tópicos, que gerou um texto construído a partir
de uma escuta oral, sendo gravadas e logo após transcritas as narrativas dos professores/alfabetizadores.Alguns
cuidados metodológicos foram observados a partir deste roteiro com algumas questões que auxiliassem as
respostas, procurando não interferir, não constranger, não intimidar o professor, realizando- se as gravações das
narrativas autobiográficas de forma individual, em ambiente apropriado, sem muito ruído e sem intervenções
para não prejudicar a espontaneidade e a autenticidade das narrativas.
Nesta pesquisa, as informações e os dados que foram recolhidos mediante entrevista de relato de vida
ou autobiográfica, realizada com os (as) professores/as, provocou a necessidade de se efetuar uma operação de
enlaçar e desenlaçar o conteúdo originado destas entrevistas, atribuindo sentido ao que estava sendo narrado e
apoiando-se em Paul Ricoeur (1995) para análise e interpretação das narrativas. A entrevista de relato da vida
profissional ou “autobiográfica” como é denominada por Bolívar et al. (2001:159) que afirmam que “es un
instrumento esencial en la investigación narrativa de las vidas” serviu, por excelência, para o processo de autodescobrimento dos significados das experiências e dos acontecimentos narrados pelos(as) professores/as. Outros
pesquisadores usaram esta modalidade de entrevista com sucesso, a exemplo de Michael Huberman (1998, apud
Bolívar et al., 2001) e sua equipe que realizaram uma investigação sobre a vida dos professores do ensino
secundário.
A respeito do uso do gravador em processos de recolha de biografias, autobiografias, histórias de vida,
Daniel Bertaux (1980) acredita que este instrumento traz uma mudança substancial, transformando as histórias
de vida em dados de pesquisa, vez que as autobiografias escritas apresentam como autoria uma única pessoa, ao
passo que estas sendo
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gravadas resultam de uma interação social entre pesquisador e sujeito pesquisado. Ele problematiza esta situação
alegando que com a publicação destas narrativas autobiográficas, mesmo quando elas estão escritas (ou
transcritas) na primeira pessoa, se trata de uma escrita feita por dois autores, extrapolando a questão da
confiabilidade dos dados recolhidos.
Numa perspectiva de história oral, as narrativas foram gravadas através de entrevistas e posteriormente
transcritas, trabalhando-se a questão da diferenciação da oralidade para a narrativa escrita, adequando-se os
textos narrativos sem perda da sua autenticidade e do frescor no seu conteúdo.
Em algumas entrevistas, foi também solicitado aos professores mais experientes falarem um pouco das
estratégias metodológicas e dos materiais didáticos que mais utilizavam em sala de aula, como praticavam a
avaliação com os alunos, sobretudo quais eram os instrumentos que utilizavam no processo avaliativo, e como
avaliavam a sua prática educativa, estando estas questões enquadradas na unidade temática “prática educativa”.
Além dessas questões, foi também solicitado aos professores/alfabetizadores deixarem alguma mensagem para
os futuros alfabetizadores dos programas de extensão, que queiram enveredar pela carreira do Magistério.
A partir das contribuições do marco teórico foi-se construindo algumas aproximações que auxiliaram a
estruturação da parte de análise dos dados, bem como para percorrer os caminhos metodológicos necessários na
resolução do problema estudado e nas respostas às questões levantadas.
As grandes categorias de análise que compreendem os aspectos selecionados para o estudo foram:
formação, experiência, representação e significados, sendo que a observação da prática foi concentrada nos
professores que atuavam em classes de educação de adultos, os quais se constituíram nos sujeitos desta
investigação.
Dentro de uma perspectiva qualitativa, foi analisado um conjunto de treze histórias de vida / narrativas
dos professores em torno de temas específicos, que foram confrontados com outras fontes documentais, tais
como: o currículo de Licenciatura em Pedagogia, o programa de ensino desenvolvido pelos professores
investigados com os alfabetizandos e os diários de classe de professores e registros para subsidiar a análise dos
dados e as informações coletadas.
Para subsidiar a análise interpretativa das narrativas autobiográficas, foi utilizada uma leitura em três
tempos, contrastando com o tempo de lembrar, o de narrar e o de refletir sobre a trajetória profissional dos
investigados, seguindo a orientação de Poirier et al. (1999) e as de Ricoeur (1984, 1987, 1995) ficando assim
discriminados:
Tempo I: Pré-análise e leitura cruzada das várias narrativas
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Tempo II: Leitura temática e definição de temas e das unidades de análise Tempo III:
Leitura intrepretativa-compreensiva do corpus do trabalho.
O Tempo I da pré-análise começa por uma primeira leitura e pelo ordenamento do material após a
transcrição e diversas escutas das narrativas, fazendo-se depois uma leitura atenta do texto escrito em busca de
significações para estruturar a análise. A leitura cruzada das narrativas serviu para identificar particularidades,
subjetividades, bem como para obter uma visão geral do conjunto das narrativas.
O Tempo II tratou da busca de elementos característicos em comum para a definição das unidades de
análise e a localização de temas para subsidiar e ordenar a análise das narrativas. Nesta fase, se deu a elaboração
do perfil biográfico dos atores educacionais a partir das histórias do percurso profissional e de alguns temas
principais, definidos a priori, para orientar o desenvolvimento da entrevista autobiográfica (tais como: formação,
experiência, tipo de experiência).
O Tempo III, onde a leitura das narrativas é orientada de acordo com os temas e unidade de análise
estabelecida, buscou-se interpretar e compreender o discurso expresso nestas narrativas. Tanto a leitura temática,
como as leituras interpretativa e compreensiva, exigiram diversas retomadas das narrativas, na tentativa de
agrupar e reagrupar regularidades e irregularidades encontradas nos textos narrativos, para possibilitar a
identificação das unidades de análise, mediante as recorrências e as irregularidades da escrita destas narrativas
autobiográficas.
Considerando-se como fonte principal da pesquisa, estas narrativas e os textos livres estão sendo
apresentados, no Anexo II, sob a denominação de “Memórias Educativas”, organizadas por ordem de segmento,
primeiro as coordenadoras e professores do Programa AJA BAHIA, em seguida as coordenadoras e os
professores do Programa Alfabetização Solidária ou ALFASOL e por último os professores de EJA, que foram
alunos do curso de especialização em educação básica de jovens e adultos, no Departamento de Educação –
Campus I da UNEB.
Os principais informantes e interlocutores

Os principais grupos de informantes desta investigação foram os professores/alfabetizadores dos
Programas AJA BAHIA e ALFASOL, além de ex-alunos do curso de especialização em educação básica de
jovens e adultos que muito contribuíram com os seus depoimentos, críticas e sugestões na análise dos dados,
como ainda para provocar as
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reflexões sobre formação do educador e para o discernimento das competências básicas que devem ser
requeridas para o bom desempenho do papel de formador e de educador de adultos. Os principais interlocutores
deste trabalho, no Brasil, se encontram nos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, com sede em várias
capitais brasileiras, inclusive o Fórum Estadual sediado na cidade de Salvador (capital da Bahia), onde se discute
as políticas em EJA, se apresentam os programas, os projetos, as experiências atuais, para divulgação e troca
destas experiências e também para se estabelecer novas parcerias. Como participantes deste Fórum, ressaltam-se
os professores de EJA, docentes e estudantes universitários, profissionais que trabalham em organizações nãogovernamentais, sindicalistas da área educacional, participantes de movimentos sociais, políticos que têm a
educação como uma bandeira de
luta, na tentativa de melhorar a situação vigente.
Outro dos principais interlocutores no Brasil é o Ministério de Educação - MEC que determina as
Diretrizes Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, além de financiar e apoiar as iniciativas estaduais e
municipais, mediante a realização de programas e de projetos conveniados.
Outro importante interlocutor é a Pró-Reitoria de Extensão-PROEX na UNEB, que coordena diversos
programas e projetos de extensão em educação de jovens e adultos, potencializando uma experiência
significativa em diversos municípios baianos, concretizando a política governamental para esta área de estudo.
Na Espanha, dentre os interlocutores mais atuantes, se encontra o coletivo de investigadores na
Universidade Autônoma de Barcelona-UAB, denominado IDEA, constituído por docentes e discentes que
investigam sobre a educação de adultos e prestam assessoramento a instituições que trabalham com pessoas
adultas. Outro interlocutor importante se encontra na Universidade de Barcelona (UB), onde funciona o Centro
Regional de Investigação e de Educação de Pessoas Adultas- o CREA, no qual alunos e professores estudam,
discutem sobre a educação de adultos, além de manterem uma publicação para divulgação dos resultados das
pesquisas. Este Centro Regional mantém uma estreita articulação com a Escuela de Personas Adultas de La
Verneda-Saint Marti, onde se realizam as Tertúlias Literárias com pessoas adultas alfabetizadas e se desenvolve
pesquisa com a coordenação de docentes e discentes da Universidade de Barcelona.
Decidi que para enriquecer a análise, este trabalho deveria ser auxiliado por uma revisão bibliográfica
devido à necessidade de se contextualizar a temática nos cenários espanhol e brasileiro e, por conseguinte, para
situar o problema estudado – a melhoria da formação dos professores da EJA – no interior dos estudos acerca da
formação do professor.
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Processo de construção da investigação: momentos/etapas
Para um melhor entendimento do trabalho é preciso dizer que se constituiu em três momentos da
investigação, compreendendo o primeiro momento, mais um diagnóstico da situação e da problemática estudada
nas seguintes direções:
1º momento – diagnóstico da situação



Conhecimento da realidade, efetuando-se um estudo acerca da legislação educacional sobre
educação de jovens e adultos;



Realização de uma análise documental, comportando duas direções:

a)

o estudo e a consulta de documentos históricos sobre as ações de educação de
adultos no Brasil, campanhas de alfabetização e conferências internacionais
sobre educação de adultos; leitura crítica dos Parâmetros Nacionais
Curriculares para a Educação de Adultos e dos Planos Nacional e o Estadual
de Educação;

b)

releitura e análise comparativa entre a LOCE (2002), a LOGSE (1990), (na
Espanha) e a LDB (1996, no Brasil), nos capítulos e artigos concernentes à
educação de jovens e de pessoas adultas;

c)

revisão da literatura pertinente e atualizada sobre formação de professores e
educação de adultos;

d)

Consulta de algumas teses defendidas nos últimos cinco anos sobre formação
de professores e acerca da educação de adultos;

e)

Estudo e análise da bibliografia pertinente a respeito de história de vida e de
narrativa autobiográfica.

2º momento: Sistematização e produção de conhecimento



Levantamento de dados primários (quantitativo e qualitativo) e informações sobre formação,
experiência e a prática pedagógica do professorado;



Leitura de livros e revistas científicas pertinentes à EJA no Brasil e na Espanha e sobre modelos
de qualidade aplicados à educação de pessoas adultas;



Coleta de dados estatísticos junto a fontes secundárias que ajudaram a caracterizar a atuação da
educação de jovens e adultos no Brasil e na Bahia;
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Organização de dados primários e secundários acerca dos programas em EJA que foram
investigados;



Realização de entrevistas (estruturada e autobiográfica) com os professores selecionados para a
pesquisa que atuam com programas de EJA (Ver apêndice I)



Análise de dados, sistematização e interpretação das narrativas autobiográficas.

3º momento: Construção de propostas pedagógicas inovadoras para melhorar a educação de
jovens e adultos



Painel de discussões com professores na Bahia que atuam nos programas de extensão e em
classes regulares de EJA, selecionados para a pesquisa;



Realização de dinâmica para complementação de dados e informações contidos nos textos
narrativos;



Elaboração de propostas de seminários formativos com os professores e coordenadores de
programas em EJA;



Proposição de uma linha de pesquisa sobre educação de jovens e adultos;



Elaboração do texto definitivo da tese de doutorado contendo os resultados do trabalho
investigativo e as propostas de intervenção educativa.

O desenho da investigação de acordo com as etapas da pesquisa
O desenho da investigação foi, portanto, flexível, cambiante, emergente, adaptado às diferentes
situações em que se desenvolveu o processo investigativo. Compreendeu, primeiramente, uma visão panorâmica
da educação de jovens e adultos no Brasil, comparação desta modalidade educativa com as iniciativas em
educação para pessoas adultas na Espanha; em seguida, abrangeu uma visão histórica, contextualizada da EJA na
Região Nordeste e no Estado da Bahia, apresentando-se dados pertinentes que caracterizam este contexto
estudado. Os programas de extensão, inseridos neste contexto, foram estudados, em primeiro plano, de forma
mais ampla, com dados e informações cobrindo todo o Estado da Bahia; em segundo plano, a partir da
constituição de pequenas amostras se desenvolveu a pesquisa qualitativa no âmbito da formação continuada, com
professores atuantes nos programas de extensão e em classes de EJA, selecionados para esta investigação
Na primeira etapa, foi efetuada uma revisão da literatura sobre formação de professores tentando
comparar concepções de diversos autores sobre este tema e levantar aspectos que fornecessem pistas sobre o
papel, a identidade e o perfil do educador.
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Para melhor situar o estudo sobre a identidade e o perfil dos professores, foi feita uma análise acerca da
função docente e da profissão docente, discutindo-se, com base em alguns autores, as diferenças entre
profissionalização e proletarização.
Foi realizada uma leitura circunstanciada a respeito da legislação educacional que indicasse aspectos a
serem comparados sobre formação do educador e que sinalizasse a importância de se formar o educador de
adultos; se serviu das leis para destacar a especificidade da educação de adultos e para levantar as características
que devem ter a EJA e o educador de adultos.
Foi concretizada uma análise documental sobre os programas e os projetos atuais da universidade para a
educação de adultos, tanto em nível de extensão, como em nível de especialização.
Na segunda etapa, foi elaborado um relato circunstanciado sobre o Programa AJA BAHIA e o Programa
ALFASOL contendo dados primários, tanto quantitativos, como qualitativos, apresentados e ilustrados através
de quadros, gráficos, tabelas, listas, sendo a maioria destes materiais de elaboração própria; também foram
analisados e trabalhados depoimentos dos alfabetizadores e orientadores, elaborando-se comentários críticos e
efetuando-se uma análise qualitativa acerca das respostas e dos relatos dos sujeitos entrevistados com o apoio de
três grandes dimensões de análise, de várias categorias e subcategorias, de unidades de análise a partir de
documentos, relatórios parciais, instrumentos que foram aplicados aos professores destes dois programas, mas
que não tinham sido anteriormente, submetidos a um tratamento científico dos dados.
No levantamento de dados dos programas de extensão, selecionados para esta pesquisa, foram utilizados,
portanto, os próprios instrumentos dos programas, dando-se um tratamento científico aos dados primários
obtidos e estabelecendo-se categorias de análise e unidades temáticas pertinentes com os objetivos e as questões
exploratórias contidas no projeto de investigação que originou a tese de doutorado.
Foi também realizado um relato sobre o Programa Alfabetização Solidária (ALFASOL), coordenado
pela PROEX/UNEB, a partir de documentos, relatórios parciais e instrumentos aplicados aos professores
atuantes no referido programa e disponibilizados para a coordenação deste programa e para o Pró-Reitor de
Extensão. Este relato circunstanciado serviu para se ter uma visão macro do desenrolar do programa em vários
municípios baianos, norteando a análise dos dados qualitativos.
Uma apresentação com uma breve retrospectiva histórica contendo também dados avaliativos do curso
de especialização em educação básica de jovens e adultos foi efetivada
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com a intenção de refletir sobre esta experiência e analisá-la no bojo das dez competências propostas por
Perrenoud (2000). Foi levada a cabo uma reflexão crítica a respeito do curso e do seu processo de
desenvolvimento, levantando-se os principais problemas e as possíveis sugestões para melhorar o curso, no
intuito de atender melhor aos interesses e necessidades da clientela, que são os professores que trabalham em
EJA.
A organização da análise exigiu diversas leituras dos textos narrativos na intenção de identificar os
principais eixos temáticos e as unidades de sentido (de acordo com as orientações de Poirier et al.1999), visando
estruturar a interpretação das narrativas. Não se pretendeu estabelecer generalizações, mas tentar compreender o
discurso dos professores, as suas inquietações, as suas representações, sabendo que este processo gera um
autoconhecimento e uma melhor compreensão dos professores sobre a sua própria prática.
Sabendo-se que há uma impossibilidade de entender o discurso dos professores em sua totalidade, como
lembra Paul Ricoeur (1988), vez que existe excesso de sentido em todo discurso, se procurou atribuir sentido às
narrativas a partir da contribuição desses professores nos momentos de releitura e de discussão dos seus textos
narrativos.
Durante as etapas de elaboração tanto da Tesina como da Tese, foram resgatados relatos e anotações
resultantes da minha vivência com os professores da Rede Municipal de Ensino de Salvador-Bahia, sobre os
quais eu realizei diversas observações da prática educativa em classes de jovens e adultos e onde surgiram as
primeiras reflexões que foram emanadas tanto dos trabalhos de formação com estes professores, como em
observação de sua prática em sala de aula na modalidade regular de EJA.
Os principais instrumentos metodológicos aplicados aos professores para o levantamento de dados
primários, que foram por mim elaborados, são os seguintes:

a)

Entrevista estruturada destinado a entrevistar professores iniciantes ou experientes que
atuavam na educação de jovens e adultos e que tinham vivenciado uma experiência de
formação e/ou de docência, quer em nível de extensão, quer em nível de especialização, ou
em programas de formação de professores coordenados pela Universidade do Estado da
Bahia - UNEB. (Ver Apêndice I).

b)

Entrevista autobiográfica escolhida porque visa focalizar as histórias de vida e o percurso
formativo dos professores na tentativa de conhecer e de identificar quem é este educador de
adultos (Ver Apêndice I).
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c)

Orientação para a elaboração de um texto narrativo cuja temática foi livremente escolhida
pelos professores entrevistados a partir da expressão temática “quem sou eu”, enfocando as
suas histórias de vida e os motivos da escolha da profissão docente.
Ainda na segunda etapa, no que concerne à realização da entrevista estruturada, é importante

acrescentar que este instrumento está constituído por dois grandes blocos de questões, a saber: a) dados de
identificação e b) experiência profissional. Os dados de identificação abrangem dados pessoais (sexo, idade,
estado civil), dados profissionais quanto à formação acadêmica (que envolve curso, instituição, nível de
curso), formação permanente, faixa salarial, jornada de trabalho, vinculação administrativa, programa em EJA
ao qual se acha vinculado, no que se refere às questões mais objetivas. Concernente ao segundo bloco, ou seja,
à experiência profissional, as questões dizem respeito à experiência na carreira, a experiência no campo de
EJA, às outras ocupações até mesmo fora da carreira do Magistério, experiências diversificadas com projetos,
em estágios, em campanhas de alfabetização e outras possibilidades.
Quanto às questões subjetivas, que incidem mais diretamente sobre o objeto da investigação, têm-se:
os três principais motivos para a escolha da carreira de professor, quem mais influenciou na escolha e no
desenvolvimento da carreira de Magistério, principais dificuldades na prática educativa, como chegaram ao
campo da educação de adultos, principais preocupações, a satisfação no trabalho em EJA e a participação nos
cursos de capacitação se vêm ajudando no trabalho com a educação de adultos.
Estas questões (abertas e fechadas), constantes na entrevista estruturada, tentavam mapear as
características mais marcantes do educador de jovens e adultos para se ter uma possível configuração com
alguns traços mais comuns, que poderiam ajudar no delineamento de um provável perfil biográfico deste
educador.
Como uma etapa importante deste trabalho investigativo, a concretização das entrevistas autobiográficas
e a organização das narrativas sobre o percurso formativo dos professores de EJA intentaram responder às
questões exploratórias da pesquisa e conhecer melhor o educador de jovens e adultos e a sua prática educativa.
Na realização da entrevista autobiográfica foi utilizado um roteiro contendo dez itens ou questões para subsidiar
e ordenar as respostas dos professores, a saber:

1. Como chegou a ser professor (a)? Cite os três principais motivos que o levaram a trabalhar com a
educação de jovens e adultos.
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2. Quais foram os momentos mais marcantes do seu percurso formativo?
3. Quais são os momentos mais críticos e relevantes na sua carreira profissional como professor (a)?
4. Como a sua formação vem ajudando no seu trabalho com jovens e adultos?
5. Quais são as suas estratégias metodológicas mais utilizadas na prática educativa?
6. Quais são os recursos didáticos mais utilizados em sala de aula?
7. Como você pratica a avaliação com os seus alunos (formas e instrumentos)?
8. Como você avalia a sua própria prática educativa?
9. O que significa para você ser professor (a)?
10. Que mensagem você deixaria para quem quer ser professor?
Ao final, na terceira etapa do processo metodológico, se apresenta uma proposta de intervenção no
Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB, a ser discutida em seminários formativos, que se
constituirá na criação de uma nova linha de investigação sobre a educação básica de jovens e adultos; se destaca
a linha de trabalho e de investigação que se pretende implantar no Mestrado, com a orientação das dissertações
dos mestrandos, quando se fará o estudo mais aprofundado e mais detalhada da formação, das representações,
das experiências e da prática educativa dos professores que atuam no segmento da educação de adultos.
Na perspectiva de Ana Teberosky (1994), também citada por Ferreiro (1990:21), “as pesquisas sobre
formação de professores têm demonstrado que o lugar onde os professores aprendem seu ofício é a escola e,
fundamentalmente, a sala de aula”; daí a importância de se realizar um trabalho investigativo no interior das
escolas e dos espaços educativos onde existe o ensino noturno regular e onde se processam a alfabetização e
educação de jovens e adultos.
Este trabalho investigativo, embora tenha a sua gênese em uma escola pública, focalizando o ensino
noturno, voltado para atender jovens e adultos, teve as suas principais etapas e fases desenvolvidas durante o
processo de evolução dos programas de formação continuada para professores, sustentando-se, principalmente,
na observação da prática do professor/alfabetizador em sala de aula. Foram principalmente aproveitadas as
atividades deslanchadas nos espaços educativos, os relatos e informações obtidos em instrumentos aplicados
pelos agentes educacionais, as entrevistas estruturadas aplicadas aos professores, as autobiografias em forma de
narrativas e os depoimentos dos professores, cujo material está sendo submetido à análise e à interpretação nos
capítulos subseqüentes.
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Síntese do capítulo
A intenção, neste capítulo, foi de apresentar o percurso metodológico do trabalho de investigação em
todas as suas etapas e nas fases previstas e realizadas, concernentes aos momentos da pesquisa, aos sujeitos
envolvidos, aos métodos (sobretudo o biográfico), às técnicas e estratégias metodológicas, aos procedimentos
adotados para a recolha de dados, à triangulação e análise das fontes, às narrativas autobiográficas, aos
instrumentos aplicados, às dimensões e categorias de análise, aos eixos, às unidades temáticas priorizadas e
situadas no contexto da investigação.
Foi apresentada uma definição de pesquisa qualitativa, as características inerentes à esta abordagem,
mostrando como serviu por excelência para estudar a formação continuada dos professores em EJA e a sua
prática educativa.
As questões, os objetivos e os princípios metodológicos foram enfocados na primeira parte deste
capítulo, esclarecendo os rumos da investigação.
Os instrumentos metodológicos foram descritos e comentados em relação ao processo de aplicação aos
sujeitos investigados, justificando-se a amostra/grupo selecionado/a.
Os interlocutores e informantes desta pesquisa, tanto no Brasil como na Espanha, foram caracterizados
como importantes colaboradores deste trabalho investigativo.
Os principais termos empregados no trabalho foram esclarecidos, mediante mapa cognitivo se destacou
os principais termos, dando-se destaque para a noção de competência e as suas articulações no interior da
pesquisa.
Intencionei, ainda, abordar o conceito de competência em diversos autores, apresentando as
características, as implicações da atuação do formador, explanando os aspectos técnicos que tratam de capacitar
o professorado para a formação profissional em educação de adultos, tendo como modelo as dez novas
competências de Perrenoud como uma das posssibilidades para se trabalhar na formação de educadores de
adultos.
Apresentei um comentário acerca da análise dos dados, destacando as categorias, as subcategorias, os
eixos e as unidades temáticas que foram selecionadas para subsidiar o desenvolvimento da investigação. As três
etapas em que se desenvolveu a pesquisa foram apresentadas, compreendendo os diferentes capítulos que
compõem esta tese.
O capítulo seguinte abordará a perspectiva histórica dos programas em EJA no Estado da Bahia,
pontuando os principais elementos caracterizadores dos programas extensionistas e destacando a formação
continuada dos professores como a ação mais importante para garantir o êxito dos objetivos e metas previstos.
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CAPÍTULO IV – OS PROGRAMAS EM EJA NA BAHIA: PERSPECTIVA
HISTÓRICA
Nesta investigação se abordou programas em nível de extensão e um curso em nível de especialização,
se analisou a experiência dos professores em programas de formação continuada na Bahia, no sentido de ver a
sua adequação na preparação e na qualificação de profissionais para trabalhar com jovens e adultos.
Este capítulo objetiva descrever e analisar os dois programas de extensão e o curso de especialização
(que integra o programa de pós-graduação), os quais foram estudados durante o processo de investigação que
subsidiou a tese de doutorado; está sendo apresentado e analisado cada programa a partir de dados primários,
recolhidos enquanto se desenvolvia a formação continuada de professores em vários municípios baianos e a
Jornada Pedagógica em Salvador. Destaca-se, em enfoque especial, o curso de especialização em educação
básica de jovens e adultos como uma iniciativa pioneira para preparar e qualificar o educador e o gestor nesta
modalidade educativa.
Breve panorama histórico acerca dos programas investigados

Revisar e analisar cuidadosamente as políticas educacionais atuais é um fator imprescindível para a
reconstrução de propostas que promovam mudanças substanciais, atendendo às demandas sociais, aos interesses
coletivos e às necessidades individuais.
O Estado da Bahia, apesar de possuir quatro Universidades Estaduais (a UNEB, a UESC, a UESB e a
UEFS), não desfruta de uma oferta regular de cursos de graduação e de pós-graduação na área de educação de
jovens e adultos.
Além da UNEB registra-se, apenas, uma experiência na Universidade Federal da Bahia – UFBA, com
treinamento e curso de especialização em educação de adultos, formando apenas uma turma de quarenta cursistas
em 1997. Recentemente, a Faculdade de Educação (FACED), na UFBA, vem oferecendo a disciplina “Educação
de Adultos”, para estudantes do curso de Pedagogia, em caráter obrigatório, mas até o momento, não propõe em
seu processo seletivo, para ingresso no ensino superior, nenhum curso que habilite para a educação de jovens e
adultos.
As informações disponibilizadas, até então, denunciam a inexistência de um amplo programa de
formação de professores em educação de adultos, no âmbito de todo o Estado da
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Bahia, restringindo-se a oferta de qualificação para o educador de adultos em uma única universidade pública, no
caso, na UNEB, que vem, prioritariamente, inserindo no bojo de sua política educacional a qualificação dos
docentes para esta modalidade educativa.
Para um melhor entendimento desta problemática, apresenta-se como um resgate histórico os programas
investigados, começando pelo programa de pós-graduação, ou seja, com o enfoque especial no curso de
especialização em EJA e, continuando com os dois programas de extensão, o AJA BAHIA e o Alfabetização
Solidária (ALFASOL), selecionados para esta investigação, por se tratarem dos programas mais impactantes que
estão subordinados à coordenação da UNEB, por abrangerem grande contingente de educadores e de educandos,
além de desenvolverem a formação continuada de professores em educação de jovens e adultos.
O Programa de Pós-Graduação – o Curso de Especialização em Educação Básica de Jovens e
Adultos
Apresentação do curso
Além dos cursos de extensão acima mencionados, outra inovação apresentada pela Universidade diz
respeito à criação do Curso de Especialização em Educação Básica de Jovens e Adultos, a partir de 1998,
perfazendo até o ano de 2003, um total de 400 alunos matriculados, sendo que este curso, desde o momento em
que foi criado, integra o Programa de Pós-Graduação do Departamento de Educação do Campus I da UNEB.
A oferta em EJA, no referido departamento, até início de 1998, dava-se mediante oferta de disciplinas
optativas (Educação Não-Formal e Educação de Pessoas Adultas), no curso de graduação em Pedagogia. A partir
deste ano, a formação em EJA começou a ser feita através do curso de pós-graduação, em nível de
especialização, para professores licenciados em Pedagogia e em outras áreas do conhecimento humano que, via
de regra, apresentavam algum tipo de experiência com esta modalidade educativa. A oferta do curso de
especialização se concentrou no Município de Salvador, oferecendo 10 turmas, de 40 alunos cada uma e apenas
uma turma, com quarenta alunos, foi oferecida no Município de Juazeiro, na região próxima ao semi-árido
baiano.
Este curso, oferecido pela UNEB, propunha, entre outros objetivos, “analisar criticamente as tendências
atuais e as inovações pedagógicas na área de educação básica de jovens e adultos, potencializando uma
compreensão ampla dos problemas e das limitações existentes nesta área de trabalho educativo” (Dantas, 1998,
p.4).
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O eixo norteador deste curso tem sido a pesquisa, entendida como “princípio científico e educativo [...],
como diálogo transformador que orienta o processo político de conquista, de construção, de criação que depende
da qualidade política dos pesquisadores no contexto da respectiva sociedade” (Demo, 1997).
Concernente à estrutura, o curso foi trabalhado em três módulos: um de Fundamentação Teórica, um de
Metodologia do Ensino e Pesquisa, e outro de Práxis Educativa, abrangendo uma carga horária total de 510
horas, com 25 créditos distribuídos entre disciplinas teóricas e práticas, a saber:
MÓDULO I – Fundamentação Teórica em Educação Básica de Jovens e Adultos que englobava as
disciplinas fundantes do curso como “Educação de Adultos: aspectos sócio- históricos, epistemológicos,
antropológicos e políticos”, “Psico-sócio Pedagogia de adultos”, “Estrutura e Funcionamento da Educação de
Adultos”.
MÓDULO II- Metodologia de Ensino e Pesquisa que abrangia as disciplinas que embasavam a
investigação e os aspectos metodológicos da pesquisa, como “Metodologia da Pesquisa”, “Oficina
Metodológica” e “Monografia”.
MÓDULO III- Práxis Educativa que envolvia as disciplinas de caráter prático como “Apropriação e
Construção da Prática em Educação de Jovens e Adultos,” as “Oficinas de Língua Portuguesa e Ciências” e
“Ensino e Aprendizagem da Matemática”.
Dentre as disciplinas nucleares do curso, destacava-se a “Educação de Adultos: aspectos sóciohistóricos, epistemológicos, antropológicos e políticos”, que tinha como um dos objetivos principais o de estudar
os movimentos sociais sobre a educação de adultos que se desenvolveram na década de 60, identificando e
analisando suas matrizes ideológicas e discursivas, seu contexto histórico, suas características organizacionais e
as ações desenvolvidas desde seus momentos iniciais até o presente.
Empregavam-se diversas estratégias metodológicas, a saber: aulas expositivas ministradas por
professores com Mestrado ou Doutorado; leitura e análise de textos de autores nacionais e estrangeiros
importantes para compreensão dos assuntos tratados; apresentação de trabalhos científicos como artigos,
resenhas, ensaios como trabalhos solicitados aos alunos nas disciplinas cursadas; preparação de seminários
interdisciplinares por docentes e cursistas como forma de culminância das disciplinas; organização de vivências
e oficinas para troca de experiências e discussão de temas relacionados com o curso; consultas às bibliotecas,
institutos de ensino, núcleos e centros de pesquisa para levantamento de dados, informações,
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leitura de livros e revistas educativas; utilização de novas tecnologias educacionais como ferramentas de ensino
indispensáveis na coleta e organização de dados e informações requeridas no desenvolvimento do curso;
promoção de seminários e palestras com a participação de professores de renomado saber pertencentes às
instituições nacionais e estrangeiras, acerca de temáticas relacionadas com as disciplinas do curso; realização de
pesquisas acerca da prática pedagógica de professores; seminários temáticos organizados pelos alunos e
elaboração de Monografias sob a orientação de docentes do curso.
O objetivo geral deste curso era possibilitar aos estudantes conhecimentos necessários acerca da
educação de jovens e adultos a fim de contribuir para a transformação do quadro crítico de marginalização e de
exclusão de importante segmento social; como objetivos específicos, além de instrumentalizar os alunos para a
investigação científica e a intervenção pedagógica, visava também propiciar uma formação consistente em
estratégias metodológicas para alfabetizar e educar adultos.
A clientela deste curso era composta, majoritariamente, por mulheres (80%), situadas na faixa etária
entre 30 e 40 anos, com formação, prioritariamente, em Pedagogia, além de outros cursos como Letras, Ciências
Físicas e Biológicas, Ciências Sociais, Direito, Física, Nutrição, História, Desenho, Arte, Geografia,
Administração, atuando, sobretudo, em escolas públicas (de acordo com os dados constantes na Ficha de
Inscrição).
As linhas de pesquisa destacadas na proposta pedagógica, que serviam para nortear as Monografias, se
situavam em temáticas como o ensino da Matemática para adultos, formação de professores, metodologias
aplicadas à educação de adultos, linguagem e processo da aprendizagem do aluno adulto e novas tecnologias
aplicadas à educação.
O desenvolvimento do trabalho pedagógico mediante as disciplinas do curso, as oficinas pedagógicas e
os seminários e palestras proporcionaram aos alunos:



Identificar e explorar temáticas acerca de problemas relevantes da realidade educacional,
relacionada com as demais práticas sociais e culturais;



Criar espaço de discussão acadêmica sobre a educação de jovens e adultos na Bahia, no Brasil
e no mundo;



Aprofundar conceitos e princípios inerentes aos diversos conteúdos e teorias trabalhadas no
curso a partir de múltiplas referências, diferentes olhares e prismas epistemológicos;
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Fomentar propostas de intervenção na realidade no sentido de diagnosticar problemas e apontar
soluções e estratégias de mudança;



Desenvolver pesquisa educacional acerca de temas específicos em EJA visando conhecer,
melhorar e transformar a educação de jovens e adultos.

A análise da experiência
Esta proposta concebia a educação para estes usuários como um enriquecimento e uma recuperação de
oportunidades educacionais e profissionais, de aspirações culturais para um importante segmento populacional,
excluído do mercado formal da economia.
Nesta perspectiva, Di Pierro (1991) alerta que as constituições estaduais vêm afirmando a necessidade e
as obrigações do setor público para com a educação fundamental de jovens e adultos; muito embora tenha o
favorecimento da legislação, o que se constata é que as políticas educacionais na Bahia não vêm sofrendo
grandes alterações, na direção de melhorar a oferta em EJA e o funcionamento de cursos regulares nesta área.
Os profissionais que lidam com a educação de adultos, geralmente, carecem de uma formação teórica
mais consistente, que os faça identificar as concepções acerca da origem e evolução do conhecimento, do papel
do ensino, da aprendizagem do professor e do aluno que subjaz a sua prática pedagógica. Necessitam de uma
formação específica a partir de um aprofundamento teórico das ciências, relacionadas com a educação e com os
conteúdos e metodologias inerentes a cada área curricular.
A implantação de um curso de especialização em EJA justificou-se, plenamente, face à necessidade de
qualificar o professorado, de suplantar a dicotomia entre a teoria e a prática, de superar o conflito entre a
formação dos educadores e a sua prática pedagógica, bem como de aliar a boa vontade a uma sólida competência
técnica para ensinar aos jovens e adultos.
O curso propunha uma análise crítica das tendências atuais e das inovações pedagógicas na área de
educação básica de jovens e adultos, visando possibilitar aos estudantes uma ampla compreensão acerca dos
problemas, limitações, dificuldades e lacunas existentes nesta modalidade educativa.
Esta proposta pedagógica partiu da experiência dos educandos, utilizando como um dos princípios
pedagógicos a indagação – reflexão acerca da própria prática destes, incentivando a mudança das práticas
educativas, vez que a maioria dos cursistas era professor da rede pública, reafirmando a orientação de Nóvoa
(1995a:30) de que “a formação implica a mudança dos professores e das escolas”.
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As expectativas do alunado, frente ao curso, se concentravam em adquirir subsídios para futuras
aprendizagens, como também, para desenvolver projetos e programas de ensino com alunos adultos, e, ainda, em
oportunizar a informação e a discussão de outros projetos sociais, em aprofundar conhecimentos e conteúdos
significativos na compreensão do atual contexto político e social, em conhecer como a educação de adultos vemse processando, historicamente, no âmbito da administração pública.
Os temas que vinham sendo estudados e transformados em focos de investigação, para se construir as
Monografias (ou trabalhos de culminância do curso), tratavam da avaliação do ensino e da aprendizagem, de
questões relacionadas com a auto-estima dos alunos, violência, evasão e repetência, do ensino da Matemática, da
alfabetização de adultos, da aquisição da leitura e apropriação da escrita, de diversidade e educação de adultos,
de linguagem, comunicação e tecnologia educacional, entre outros temas.
A operacionalização do curso foi pontuada por diversas dificuldades, começando pelas condições de
instalação do curso, com infra-estrutura precária, biblioteca sem publicações específicas voltadas para a
educação de adultos e sem a quantidade suficiente de livros e revistas, demanda não atendida de mão de obra
especializada para ajudar na administração do curso e, ainda, insuficiência de recursos financeiros para a
implantação da proposta pedagógica, conforme fora planejada. Dentre os docentes, se contava apenas com dois
professores com formação específica em educação de adultos: uma professora com doutorado na USP/São Paulo,
cuja tese abordou como temática central a educação de adultos e a coordenadora do curso que detinha uma
especialização em EJA e conciliava a coordenação do curso com a docência (no caso, função que era por mim
exercida).
Convém ressaltar, porém, que o corpo docente era formado por doutores e mestres com relevante
produção científica, alguns coordenavam núcleos ou grupos de pesquisa na UFBA, outros detinham experiência
comprovada em cursos de especialização, ou tinham experiências anteriores com alfabetização ou educação de
adultos.
A experiência que foi promovida na UNEB, durante seis anos, permitiu vislumbrar uma série de
problemas de âmbito estrutural, organizativo e pedagógico relacionados com três elementos: os alunos, os
docentes e o Centro Educativo, como se pode observar no Quadro IV, na página seguinte:
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Quadro IV- Problemas do Curso de Especialização em EJA *
Âmbitos

Estruturais



Em relação
aos docentes





Organizacionais



Baixa remuneração dos docentes que atuam
no curso
Divergências entre as concepções de
educação de adultos trabalhadas pelos
docentes
Carga horária excessiva do curso
dificultando o trabalho dos professores



Pedagógicos



Necessidade de maior articulação entre eles
Necessidade de formação de equipe
interdisciplinar que estude e investigue
sobre educação de adultos
Carência de trabalho aprofundado sobre os
aspectos legais e funcionais da educação
de adultos nas diferentes disciplinas









Em relação
aos alunos

Dificuldades financeiras que provocam a
evasão, o abandono do curso e a
inadimplência.
Desarticulação entre as linhas de pesquisa do
curso e os estudos monográficos realizados
pelos alunos
Impossibilidade de atendimento às demandas
do alunado pela oferta de mais Oficinas
Pedagógicas en diferentes áreas





Em relação
ao centro
educativo





Recursos escassos para conduzir com êxito a
proposta educativa na sua totalidade
Processos burocráticos e lentos na
certificação do curso
Biblioteca e Centro de Informação ainda
muito precários na área do EJA.



Incompatibilidade entre horários de oferta do
curso e horários do emprego que exerce
Desconhecimento da estrutura geral do curso
Inexistência de bolsa de estudo ou ajuda de
custo para alunos carentes ou com
dificuldades financeiras
Convivência de alunos recém-ingressos com
alunos mais adiantados numa mesma classe
gerando conflitos e insatisfações
Oferta de vagas insuficiente para atender a
demanda















Fragilidade na elaboração e no 
desenvolvimento de uma investigação na
área de educação de adultos
Necessidades de convênios, parcerias com
empresas, ONG’s e órgãos públicos e
privados que atuam com EJA.

* Fonte: elaboração própria a partir de questionários de avaliação aplicados aos alunos em 1999, 2000 e 2001.

Não utilização de materiais didáticos
que possam ser trabalhados com alunos
adultos
Falta de experiências mais consistentes
em EJA
Utilização dos mesmos textos por
diversos professores do curso
Pouco dinamismo nos
seminários desenvolvidos
Necessidade de maior interação entre
teoria e prática
Repetição de conteúdos idênticos e dos
mesmos enfoques por diferentes
professores.
Pouca experiência em classes de
educação de adultos
Expectativas difusas não relacionadas
com o curso
Conhecimentos precários e
desarticulados em relação à educação de
adultos.

Necessidade de ampliação dos estudos
mediante articulação com outros centros,
organismos que atuam com EJA.
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Diversos problemas afetaram o curso desde a sua criação em 1998. Os problemas deste curso de
especialização são apresentados no Quadro IV a partir de três âmbitos denominados de estruturais,
organizacionais e pedagógicos; estes âmbitos estão sendo relacionados com os docentes, os alunos e o centro
educativo, ou seja, com os sujeitos educacionais e com o Departamento de Educação.
Dentre os estruturais, que se relacionam diretamente com os professores, destacam-se a baixa
remuneração que os docentes percebiam para dar as aulas na pós-graduação, a carga horária excessiva das
disciplinas ministradas no curso, que prejudicavam o trabalho educativo. A esse respeito, Tardif e Lessard (2005)
analisando a carga de trabalho dos professores salientam que apresenta características como complexa, variada e
portadora de tensões diversas. Reconhecem que a carga de trabalho dos docentes no Brasil é mais pesada do que
a dos países da Europa e Canadá por eles analisados (idem, 2005).
Elencados como organizacionais têm-se a necessidade de maior articulação entre os docentes, a falta de
formação de uma equipe interdisciplinar para desenvolver investigação na área de educação de jovens e adultos.
Os docentes também salientaram que é preciso um trabalho mais aprofundado sobre os aspectos legais e
funcionais da EJA, para subsidiar as diversas disciplinas do curso.
No que concerne aos aspectos pedagógicos, eles se ressentiam da falta de experiências mais consistentes
em educação de adultos, carência de materiais didáticos, textos similares, conteúdos idênticos utilizados por
diferentes docentes, falta de dinamismo na realização dos seminários temáticos.
Em relação aos alunos, a principal dificuldade dizia respeito aos problemas financeiros que provocavam
a inadimplência e a evasão do alunado. Outro problema estrutural era a desarticulação entre as linhas de pesquisa
priorizadas no curso e as temáticas da monografia, como trabalho de conclusão do curso. Entre os aspectos
estruturais, os estudantes destacavam o desconhecimento da estrutura geral do curso, o que foi sanado pela
coordenação a partir da programação de seminários, onde se apresentava a estrutura e o funcionamento do curso.
O alunado, em geral, não detinha experiência com classes de jovens e adultos e apresentava conhecimentos
precários, difusos e desarticulados em relação à EJA, sendo estes os principais aspectos pedagógicos que
geravam problemas para acompanhar o curso.
Devido à experiência em sala de aula, alguns alunos apresentavam conhecimentos acerca da EJA, mas
outros possuíam conhecimentos inadequados e desatualizados em relação às disciplinas do curso, uma vez que
faziam uma adaptação do trabalho pedagógico que desenvolviam com crianças. Os alunos reclamavam também
da oferta de vagas que era
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insuficiente para atender à demanda dos professores estaduais, municipais e das escolas privadas que atuavam
com EJA, no que foram, em parte, atendidos pela coordenação do curso, havendo a oferta de mais uma turma,
que passou a funcionar aos sábados.
Como problemas estruturais relacionados com o centro destacavam a escassez de recursos, a lentidão
dos processos burocráticos e a precariedade da Biblioteca da UNEB em relação a livros e revistas especializados
na temática do curso, vez que o Departamento de Educação, que sediava o curso, não dispunha de infra-estrutura
e de recursos necessários para o desenvolvimento do curso.
Destacam-se entre os problemas organizacionais, a necessidade premente de formalizar convênios e a
de agregar parcerias com órgãos públicos e privados, visando ampliar a oferta de formação específica em
educação de jovens e adultos.
O Quadro IV apresentou um panorama dos três tipos de problemas mais encontrados em cursos de pósgraduação, geralmente, articulados com as deficiências do centro educativo. Nas informações que aparecem no
quadro deixam antever que os problemas às vezes se entrelaçam, se cruzam, de forma que um problema
estrutural pode provocar o aparecimento de um problema organizativo, como por exemplo, a carga horária
excessiva das disciplinas que compõem o curso (problema estrutural) impede o encontro dos professores para
formar equipes interdisciplinares e discutir o curso na sua totalidade, (problema organizativo), vez que estes
profissionais estão muito atarefados com as aulas de suas respectivas disciplinas. Mostra também a insuficiência
de recursos, a necessidade de investigação na área de educação de jovens e adultos e a falta de articulação com
outros centros e instituições atuantes na educação de jovens e adultos.
Para incrementar esta discussão, Esteve (2000:108) coloca que as respostas para enfrentar os problemas
escolares devem ser planejadas considerando-se duas vertentes:

 As condições de trabalho dos agentes do sistema (dotações de material, tratamento específico
das zonas de educação compensatórias, relação professor-aluno, reconsideração das funções de
direção e de supervisão);

 A formação de professores para enfrentar as novas dificuldades da sala de aula (formação
inicial e formação contínua).
Este curso de especialização foi criado como uma tentativa de enfrentar os atuais desafios na produção
do conhecimento, sobretudo, aqueles relacionados com a interdisciplinaridade e a pluriculturalidade, investindo
na formação dos professores, e também
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abordando questões pedagógicas que envolviam temáticas pertinentes da atualidade.
A realização de um processo avaliativo do curso desencadeou uma reflexão crítica sobre as condições
pedagógicas e administrativas, como também sobre as ações desenvolvidas, gerando a participação dos agentes
educacionais envolvidos, oportunizando a sistematização das opiniões e sugestões dos estudantes, servindo,
também, para apontar alternativas de solução para os problemas e dificuldades evidenciadas no processo
educativo.
Contrapondo-se aos problemas, têm-se os aspectos mais significativos destacados pelos estudantes e, no
meio destes, se pode salientar: o aprofundamento teórico nas disciplinas trabalhadas; a importância dos
conteúdos estudados que foram considerados como válidos, relevantes e atualizados; a necessidade da utilização
de técnicas mais dinâmicas para motivar e diversificar as aulas; o dinamismo empregado nas oficinas
pedagógicas; a pertinência do estudo sobre as idéias e contribuições do educador Paulo Freire; a articulação entre
a teoria e a prática mediante a metodologia utilizada, propiciando uma reflexão crítica do processo educativo e o
confronto com a realidade do aluno.
Nas respostas dos cursistas emergiram as questões cruciais que centralizavam os interesses e as
preocupações do alunado, quais sejam: a) o saber e o fazer pedagógico na área do ensino aprendizagem de
jovens e adultos; b) as condições materiais de concretização da proposta educativa; c) a inter-relação entre a
teoria e a prática pedagógica no cotidiano escolar; d) a praticidade e a aplicabilidade das disciplinas, conteúdos e
metodologias desenvolvidas no curso frente ao trabalho educativo com jovens e adultos.
Concorda-se com Paulo Freire (2001:109) que toda prática educativa “implica sempre a existência de
sujeitos, aquele ou aquela que ensina e aprende e aquele ou aquela que, em situação de aprendiz, ensina também,
a existência do objeto a ser ensinado e aprendido” [...]. Neste sentido, o curso de especialização ouvindo os seus
alunos e professores, precisa ser revisto, reformulado, para atender às demandas sociais neste novo contexto
socioeconômico e político, estimulando a profissionalização do educador de adultos, que possa atender com
qualidade e consistência teórica às demandas por educação básica da sociedade baiana.
É necessário, também, que este curso, por intermédio das instâncias universitárias (Pró-Reitorias,
Departamentos, Núcleos de Pesquisa), venha promover uma articulação com empresas que possam investir tanto
na formação dos recursos humanos como em programas e projetos que visem alfabetizar os seus funcionários,
mediante a ajuda desses profissionais que estão sendo formados na Universidade.
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Relação do curso de especialização em educação básica de jovens e adultos com as novas competências
de Perrenoud
Perrenoud (2000), no seu livro “Novas competências para ensinar”, apresenta dez domínios de
competências reconhecidas como prioritárias na formação contínua dos professores que trabalham no ensino
fundamental, consideradas por este autor como muito importantes e significativas para redesenhar o novo papel
dos professores e para acompanhar a evolução e as reformas introduzidas na formação inicial e contínua. Tratase de grandes famílias de competências geradas a partir da noção de competência como “uma capacidade de
mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (Perrenoud, 2000, p.15), formando
um esquema em que cada competência principal é associada a uma competência mais específica.
Na perspectiva deste autor, as competências integram e mobilizam saberes, savoir- faire que são
relevantes em uma situação singular que possibilitam ao sujeito praticar uma ação de forma adequada e coerente
com uma determinada situação. As competências são construídas em processo de formação do professor.
Para ele é importante para o professor saber trabalhar o seu conteúdo a partir das concepções e
representações dos alunos, do que o educando já sabe e domina a respeito dos assuntos que estão sendo tratados
em sala de aula. Deve saber dialogar com os alunos, avaliar conjuntamente as suas concepções, desestabilizar as
suas concepções prévias e fazê-los restabelecerem o equilíbrio, de forma a incorporar novos elementos às
representações iniciais (Perrenoud, 2000).
Partindo da concepção de competência de Perrenoud, se fez uma inter-relação com as competências
trabalhadas pelos docentes do curso de especialização em diferentes disciplinas que compõem o currículo, a
partir do que estava registrado nos planos de ensino dos docentes em termos de objetivos a serem alcançados e
também das atividades pedagógicas previstas nas diferentes disciplinas do curso. Constatou-se que algumas
competências são pertinentes e devidamente desenvolvidas no curso, outras se situam no âmbito da utopia
pedagógica vez que necessitariam de condições apropriadas para serem trabalhadas. Para entender melhor este
confronto do curso com as idéias de Perrenoud se apresenta, a seguir, o Quadro V intitulado “Referencial
Completo” com as dez famílias de competências propostas por Perrenoud ((2000:20-21) e, em seguida, a relação
entre o curso de especialização em EJA e cada bloco das competências:
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Dez domínios de competências reconhecidas como prioritárias na formação contínua das professoras e dos professores do ensino fundamental

Competências de
referência

1 Organizar e dirigir
situações de
aprendizagem.

2 Administrar a
progressão das
aprendizagens.

3 Conceber e fazer
evoluir os
dispositivos de
diferenciação.

Competências mais específicas a trabalhar em formação contínua (exemplos)

• Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem.
• Trabalhar a partir das representações dos alunos.
• Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem.
• Construir e planejar dispositivos e seqüências didáticas.
• Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento.
• Conhecer e administrar situações - problemas ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos.
• Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino.
• Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem.
• Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa.
• Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão.
• Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma.
• Abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto.
• Fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades.
• Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino mútuo.

• Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade
4 Envolver os alunos
de auto-avaliação.
em sua aprendizagem • Instituir e fazer funcionar um conselho de alunos (conselho de classe ou de escola) e negociar com eles diversos tipos de regras e de contratos.
e em seu trabalho
• Oferecer atividades opcionais de formação, à la carte.
• Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno.

5 Trabalhar em
equipe.

• Elaborar um projeto de equipe, representações comuns.
• Dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões.
• Formar e renovar uma equipe pedagógica.
• Enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais.
• Administrar crises ou conflitos interpessoais.
(continua)
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(continuação)
6 Participar da
administração da
escola.

• Elaborar, negociar um projeto da instituição.
• Administrar os recursos da escola.
• Coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros (serviços paraescolares, bairro, associações de pais, professores de língua e
cultura de origem).

• Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos.

7 Informar e
envolver os pais.

• Dirigir reuniões de informação e de debate.
• Fazer entrevistas.
• Envolver os pais na construção dos saberes.

8 Utilizar novas
tecnologias.

• Utilizar editores de textos.
• Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos do ensino.
• Comunicar-se à distância por meio da telemática.
• Utilizar as ferramentas multimídias no ensino.

9 Enfrentar os
deveres e os
dilemas éticos da
profissão.

10 Administrar sua
própria formação
contínua.
Competências de
referência

• Prevenir a violência na escola e fora dela.
• Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais.
• Participar da criação de regras de vida comum referentes à disciplina na escola, às sanções e à apreciação da conduta.
• Analisar a relação pedagógica, a autoridade, a comunicação em aula.
• Desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de justiça.
• Saber explicar as próprias práticas.
• Estabelecer seu próprio balanço de competência e seu programa pessoal de formação contínua.
• Negociar um projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola, rede).
• Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo.
• Acolher a formação dos colegas e participar dela.

Competências mais específicas e trabalhar em formação contínua (exemplos)
.
Fonte Primária: Arquivo Formação contínua. Programa dos Cursos 1996-1997, Genebra, ensino fundamental, Serviço de aperfeiçoamento, 1996. Esse referencial foi
adotado pela instituição mediante proposta da comissão paritária da formação. Fonte secundária: PERRENOUD, P (2000:20-21). Novas competências para ensinar.
Artmed, Porto Alegre

Tânia Regina Dantas (2009)

177

Comparando-se o curso de especialização em educação básica de jovens e adultos, existente na UNEB, no
que concerne à sua proposta curricular, ao desenvolvimento das diferentes disciplinas que compõem o curso, à
dinâmica deste curso, com as dez famílias de competências propostas por Perrenoud (2000), pode-se estabelecer
a seguinte relação:



Em se tratando das competências referentes à “organização e a direção de situações de
aprendizagem” estas são deflagradas pelos docentes a partir das diretrizes gerais do curso, dos
objetivos e das disciplinas programadas pelo grupo de professores que criaram e implantaram o
curso; para tanto, se fez necessário a seleção de docentes que tivessem pleno conhecimento das
disciplinas que iriam ministrar e que tivessem domínio dos conteúdos que seriam estudados no
curso, como também, que elaborassem um planejamento levando em conta os objetivos da
aprendizagem, as representações e as expectativas dos alunos. Foi preciso envolver os alunos em
atividades de pesquisa elaborando projetos com temas relacionados com a educação de adultos. A
maioria dos professores do curso de especialização trabalhava a partir dos erros e dos obstáculos à
aprendizagem mediante um processo de avaliação formativa.



Em relação à competência da “administração da progressão das aprendizagens”, era realizada
pelos docentes do curso, sendo que ao final de cada semestre, a coordenação do curso aplicava uma
ficha de avaliação para verificar se os objetivos da disciplina foram alcançados, para estabelecer
relações entre as teorias e as atividades desenvolvidas no período e para subsidiar decisões a serem
tomadas para o próximo semestre.



Com referência às competências “conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação”, o
curso de especialização vem trabalhando com a heterogeneidade, com as diferenças, sabendo
administrar bem a diversidade existente no curso, ou seja, pessoas oriundas de diferentes escolas,
com raças, credos diferentes, faixas etárias diversificadas, diferentes classes sociais.



A competência “envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho” era que se
apresentava mais desenvolvida no âmbito do curso, sobretudo porque a relação professor-aluno se
dava de forma aberta, negociada, com ênfase na auto- avaliação, tendo os alunos que elaborarem
e desenvolverem um projeto pessoal,
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oferecendo-se ainda atividades extraclasses para complementar os conteúdos e exercitar as
habilidades adquiridas numa prática efetiva.



Com relação à competência “trabalhar em equipe”, na própria dinâmica do curso já se

contemplava o trabalho em grupo, em todas as disciplinas, no que diz respeito à atuação do alunado;
referente aos professores que ministravam as disciplinas do curso, esta competência ainda não foi
atingida vez que não existe a formação de uma equipe interdisciplinar de docentes que planeje e execute
as atividades didáticas de forma coesa, integrada e coletiva. Algumas reuniões pedagógicas
aconteceram durante o curso, pois existia um Colegiado de Curso composto por representações de
docente por disciplina e um representante dos alunos.



Com referência às competências “participar da administração da escola”, ainda se apresentam
como utopias, distantes do contexto baiano e da realidade onde se inseria o curso de especialização,
muito embora houvesse na estrutura formal um Colegiado de Curso que contemplava representação
docente e do alunado, mas que não havia participação dos alunos, vez que apenas os docentes
participavam e decidiam sobre o curso, juntamente com a coordenação.



Quanto à competência “informar e envolver os pais” não se aplicava por se tratar de um curso de
pós-graduação, quando os estudantes já adquiriram a maturidade.



A competência referente à “utilização de novas tecnologias” era desenvolvida de forma precária,
em razão da quantidade insuficiente de computadores e outros equipamentos para atender ao
alunado, além da falta de domínio de alguns docentes do curso frente às novas tecnologias. No
nível teórico, as discussões eram bastante enriquecedoras através de cursos, seminários, simpósios,
oficinas pedagógicas, mas que se restringiam a um número reduzido de interessados, vez que não
havia obrigatoriedade no curso.



No que concerne às competências que dizem respeito a “enfrentar os deveres e os dilemas éticos da
profissão”, existia um Regimento Geral do Curso, onde se estipulava algumas regras comuns,
sanções quanto a alguns tipos de comportamento, as principais diretrizes, os princípios éticos e de
convivência coletiva no sentido de estimular o senso de responsabilidade, o relacionamento
pacífico, amigável, a observância às regras e normas sociais, a disciplina e o respeito ao outro.
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Quanto à competência “administrar sua própria formação contínua”, era difícil a sua
concretização no curso vez que os docentes precisavam aproveitar as poucas opções que se lhe
ofereciam, havendo muita competitividade face ao escasso número de vagas disponíveis para a
formação docente, além de ter que se submeterem às determinações emanadas das instâncias
superiores, como por exemplo, da Secretaria de Educação ou das Pró-Reitorias e dos Conselhos da
própria Universidade. Os estudantes não tinham autonomia para proporem as diretrizes de sua
própria formação.

Apesar de todos estes problemas, este curso de especialização se constitui em uma iniciativa pioneira no
âmbito do Estado da Bahia, sendo uma tentativa de resgate da cidadania do educando. Contribuiu para incentivar
o (a) educador (a) a respeitar a cultura do aluno analfabeto ou com precário nível de escolarização,
potencializando uma melhor qualificação do (a) educador (a) de adultos para trabalhar com a diversidade
cultural, com a superação da exclusão social e, ainda, desenvolveu competências básicas para este (a)
profissional atuar na educação de jovens e adultos.

O Programa Brasil Alfabetizado/AJA BAHIA
“Aprendi que para ser professor não basta só ensinar a
escrever, ler, mas sim como um professor que ama o que
faz, que tenha disposição e entusiasmo e que acima de
tudo está sempre buscando novos conhecimentos, pois
somos eternos aprendizes”
Helena Santos – Alfabetizadora do Município de Andaraí,
interior do Estado da Bahia
Um dos mais importantes trabalhos na área de educação de adultos, implantado pelo Governo do Estado da
Bahia, que conta com a participação da UNEB, era o Programa Brasil Alfabetizado/Alfabetização de Jovens e
Adultos – AJA BAHIA – em funcionamento, desde 1996, na Secretaria de Educação, sendo que, a partir de
2003, foi realizado um cadastramento de alfabetizadores pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e um
cadastramento dos Orientadores pelo Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) da Pró-Reitoria de
Extensão-PROEX, estando sob a responsabilidade desta Universidade num sistema de parceria a partir de
2004. Este programa era destinado a promover o acesso ao mundo da leitura e da escrita envolvendo, na
época da pesquisa, quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis (44.796) cidadãos baianos excluídos
do sistema escolar e sem acesso aos seus
mínimos direitos civis.

Tânia Regina Dantas (2009)

180

O Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos – AJA BAHIA – possuía como meta principal
reduzir a um dígito o analfabetismo de jovens e adultos em todo o Estado da Bahia, a partir do envolvimento de
(417) quatrocentos e dezessete municípios, ou seja, a totalidade dos municípios baianos, em parceria com as
Prefeituras Municipais e com uma previsão de atender em dois anos, a dois milhões e sessenta e dois mil e cem
cidadãos baianos, num trabalho de resgate da cidadania destes indivíduos excluídos da escola, desde quando foi
estimado, para o ano de 2006, mais de dois milhões de analfabetos no Estado da Bahia (AJA BAHIA, 2002a).
TABELA 4 – QUANTIDADE DE PROFESSORES, ALUNOS E MUNICÍPIOS DE ACORDO
COM OS PROGRAMAS
PROGRAMAS
AJA Bahia
Alfabetização Solidária
Total
Fonte: UNEB/NEJA – 2004

MUNICÍPIOS

PROFESSORES

ALUNOS

86
39
125

1.991
679
2.670

44.796
15.362
60.158

Visando compor um panorama geral dos dois programas investigados, a tabela 4 apresenta o total de
municípios, professores e alunos envolvidos, em 2004, nos programas de alfabetização, destacando-se a
participação de 2.670 professores/alfabetizadores nos municípios baianos.
Oportunizando a escolarização para jovens e adultos, mesmo aqueles que não freqüentaram a escola em
“idade oportuna”, o Programa vem concentrando esforços e mobilizando governo, prefeituras, empresas,
organizações não governamentais, universidades, com o propósito de ensinar a ler e a escrever jovens e adultos
excluídos da sociedade.
Este programa está sendo desenvolvido em observância à legislação educacional, expressa nas
Constituições Brasileiras, em nível federal e estadual, como também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), no Plano Decenal de Educação (PDE) e no Plano Nacional de Educação (PNE), no sentido de
reafirmar a garantia da escolarização para os segmentos sociais excluídos.
O objetivo principal do Programa AJA BAHIA tem sido o de reduzir em 40% o índice de analfabetismo
de jovens e adultos, no período de três anos, de forma a garantir o acesso e a terminalidade dos estudos no
sistema público de educação.
Através deste Programa, o Governo da Bahia deslanchou a contribuição para consolidar políticas
públicas na área educacional, respeitando o direito de todos à educação
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pública e cumprindo a missão de garantir o ensino de qualidade e a eqüidade no atendimento escolar, conforme
preconizado na apresentação deste programa.
O Programa Brasil Alfabetizado/AJA BAHIA, conveniado com a UNEB, adotou como estratégias
básicas a continuidade do processo de alfabetização dos alunos que freqüentam as escolas da rede estadual e da
rede municipal, a criação do Núcleo Municipal e/ou o apoio da Secretaria Municipal para mobilizar e identificar
as necessidades da comunidade e a instituição de Espaços Educativos, que ofereçam condições mínimas para
desenvolver a alfabetização durante seis meses.
Outras estratégias desenvolvidas por este programa tratavam de “identificar e otimizar os esforços
disponíveis nas escolas públicas e privadas, igrejas, sindicatos, associações e outros para criar os espaços
educativos”, além de “firmar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, promover o
aperfeiçoamento dos agentes educativos, disponibilizar material didático de apoio e instrumento de monitoramento
e avaliação do processo educativo”, da forma como está expresso no próprio documento do programa (AJA BAHIA,
2002a, p. 9).
O desenvolvimento da proposta consistia em cada município interessado definir o seu projeto, que pode
ser assessorado por uma universidade pública, participar do Seminário promovido pela Secretaria de Educação,
onde se discutirá o funcionamento das classes de alfabetização, selecionar os agentes educativos do programa, de
acordo com os perfis definidos, estruturar as classes de alfabetização com vinte e cinco alunos e implantar essas
classes nos espaços educativos. O processo de alfabetização se inspirava, principalmente, na fundamentação da
proposta pedagógica de Paulo Freire, que defendia uma relação dialética dos seres humanos com o mundo e que
via a alfabetização como um fundamento necessário à ação cultural para a liberdade.
No desenvolvimento do programa, vêm sendo adotados três princípios básicos, em todos os níveis, a
partir da etapa de alfabetização, a saber:



exercício da cidadania, na medida em que assegura os direitos dos alfabetizandos com novas

estratégias, novas formas de pensar, de construir códigos de convivência e de reivindicar a igualdade
de direitos na sociedade;



trabalho como o agir do ser humano, enquanto sujeito criador e transformador de sua própria

história que revela e resgata valores éticos, materiais, políticos, religiosos e culturais;
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construção do saber como processo histórico, resultante da curiosidade, da investigação e da

tentativa dos homens na busca pelo entendimento e pela explicação da realidade social.
Convém ressaltar que o Programa AJA BAHIA convocava a participação das Universidades, das
empresas, dos sindicatos, das Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e da sociedade civil para combaterem
o analfabetismo, reforçando as ações do Governo do Estado e das Prefeituras.
Os professores/alfabetizadores, que poderiam contribuir para o sucesso ou fracasso do programa,
passavam por um processo de seleção a partir de três critérios:

d) ser aluno de 3º ou 2º ano de cursos de Magistério ( nível médio ) ou de cursos de Licenciatura de 3º
grau ( nível superior );

e) pertencer à comunidade nos locais onde não havia Escolas de Magistério;
f) ter disponibilidade para participar da construção do projeto pedagógico do programa e dos
trabalhos de capacitação dos professores.
Seria interessante observar que os critérios de seleção dos professores se reduziam ao grau de
escolarização e à disposição do alfabetizador para ensinar, não se atentando para a especificidade da educação de
adultos e nem para a experiência do candidato com esta modalidade de ensino. No caso de alfabetizador que iria
atuar no município de Salvador, deveria ter, no mínimo, concluído o curso normal médio. As principais
atribuições do alfabetizador eram: participar da formação inicial e dos encontros de formação continuada sob a
responsabilidade do Orientador Pedagógico, atuar como regente em uma classe de alfabetização de jovens e
adultos, realizar estudos e pesquisas relativos à prática da docência, assinar o Termo de Adesão para o exercício
do serviço voluntário de alfabetizador.
Vale salientar que os professores/alfabetizadores recebiam uma bolsa auxílio que podia corresponder até
R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para atender a uma classe de 25 (vinte e cinco) alunos que
participavam do programa. Havia também um interesse muito grande por parte dos líderes do programa com a
aprendizagem dos alunos, condicionando a permanência do alfabetizador e o funcionamento das classes de
alfabetizandos com o aproveitamento escolar.
Nota-se também uma preocupação com a qualificação dos alfabetizadores, que nem sempre são
professores da rede pública, investindo num processo de formação inicial de 54 horas, além da formação
continuada realizada pelos Coordenadores e Docentes da UNEB, que foi de 48 horas, desenvolvida durante todo
o desenvolvimento do programa, totalizando 102 horas de trabalho em processo formativo.
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Fig.2- Sala de aula do Programa AJA BAHIA
Nesta parte, destaca-se a apresentação e a análise dos resultados parciais deste programa, que
correspondem ao período trabalhado no ano de 2004, ou seja, de maio a dezembro, quando o programa em todo
o Estado da Bahia envolveu um universo de 44.796 jovens e adultos, 1.991 professores em 1.991 classes, 117
Orientadores Pedagógicos, 16 Coordenadores Regionais, 8 Supervisores10.
Através da seleção de uma amostra abrangendo vários municípios baianos e de uma análise que
procurou combinar dados quantitativos e qualitativos, produziu-se um estudo analítico-descritivo dos elementos,
dos dados e dos aspectos mais significativos que caracterizavam a prática pedagógica desenvolvida pelos
professores deste programa. Embasando-se em depoimentos e respostas dos Formadores (Coordenadores,
Orientadores e Supervisores), em observações efetuadas pela Coordenação Central da UNEB e em investigação
da prática cotidiana dos professores, foi gerado um documento, que serviu para dar uma visão geral do processo
aos coordenadores do programa.
O propósito desta análise foi oferecer elementos substanciais para construir um novo saber e um novo
fazer pedagógico, trazendo para discussão uma reflexão crítica sobre as ações desenvolvidas na alfabetização de
adultos, mediante o Programa AJA BAHIA, por professores que lecionam em escolas públicas, tanto estaduais
como municipais, no Estado da Bahia, no intuito de enriquecer este trabalho de tese. A abrangência deste
programa nos diversos municípios baianos está discriminada no Quadro VI que aparece nas páginas seguintes:

10

Quantitativo dos agentes educacionais e professores atuantes no Programa AJA BAHIA.
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QUADRO VI – Abrangência do Programa AJA BAHIA

Nº

1

DEPARTAMENTOS

SERRINHA

MUNICÍPIOS
Araci
Barrocas
Biritinga
Lamarão
Retirolândia
Água Fria
TOTAL: 119 CLASSES

2

CONCEIÇÃO DO COITÉ

Santa Luz
São Domingos
Valente
Conceição do Coité
TOTAL: 187 CLASSES
Inhambupe

3

VALENÇA

Prefeitura
Associação

Aramari
Rio Real
Sátiro Dias
Esplanada
Jandaíra
Olindina
Paripiranga
TOTAL: 191 CLASSES

4

VALENÇA II

Piraí do Norte
Igrapiúna
Wenceslau Guimarães
Aratuípe
Dom Macedo Costa
Santa Teresinha
Itatim
TOTAL: 62 CLASSES

5

EUCLIDES DA CUNHA

Cansanção
Nordestina
Uauá
Euclides da Cunha
Novo Triunfo
Ribeira do Amparo
TOTAL: 203 CLASSES

Tânia Regina Dantas (2009)

Nº DE CLASSES
36 classes
23 classes
12 classes
25 classes
14 classes
09 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 7
37 classes
38 classes
43 classes
69 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 9
09 classes
29 classes
08 classes
10 classes
14 classes
63 classes
11 classes
23 classes
24 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 12
07 classes
01 classes
08 classes
14 classes
08 classes
10 classes
14 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 7
26 classes
09 classes
12 classes
20 classes
19 classes
117 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 9
(continua)

185

(continuação)

Nº

6

DEPARTAMENTOS

SENHOR DO BONFIM

MUNICÍPIOS
Pindobaçu
Antonio Gonçalves
Itiúba
Senhor do Bonfim
Campo Formoso
Município
Jaguarari
Associação
Ponto Novo
TOTAL: 209 CLASSES

7

IRECÊ

Canarana
Presidente Dutra
Barra do Mendes
Itaguaçu da Bahia
TOTAL DE CLASSES: 44

8

JACOBINA

Umburanas
Caem
Saúde
Miguel Calmon
Ourolândia
Serrolândia
Mirangaba
Caldeirão Grande
TOTAL DE CLASSES: 150

9

JUAZEIRO

Campo Alegre de Lourdes
Sento Sé
Casa Nova
Pilão Arcado
Sobradinho
Remanso
TOTAL DE CLASSES: 85

10

BARREIRAS

Barreiras
Catolândia
Brejolândia
Santana
TOTAL DE CLASSES: 55
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Nº DE CLASSES
13 classes
43 classes
34 classes
29 classes
63 classes
05 classes
13 classes
09 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 13
16 classes
09 classes
08 classes
11 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 4
21 classes
11 classes
15 classes
20 classes
14 classes
36 classes
18 classes
15 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 9
19 classes
06 classes
25 classes
10 classes
11 classes
14 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 6
18 classes
09 classes
10 classes
18 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 4
(continua)
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(final)
Nº

11

DEPARTAMENTOS

BOM JESUS DA LAPA

MUNICÍPIOS
Canápolis
Paratinga
Serra do Ramalho
Serra Dourada
São Félix do Coribe
Riacho de Santana
TOTAL: 114 CLASSES

12

SEABRA

Boninal
Andaraí
Contendas do Sincorá
Itaberaba
TOTAL: 54 CLASSES
Guanambi
Licínio de Almeida
Caetité

13

GUANAMBI

Direc
Município

Igaporã
Lagoa Real
Matina
Pindaí
TOTAL: 138 CLASSES
Caturama
14

BRUMADO I

BRUMADO II

19 classes
20 classes
32 classes
19 classes
18 classes
06 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 6
16 classes
20 classes
06 classes
12 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 4
16 classes
09 classes
21 classes
16 turmas
20 classes
13 classes
22 classes
21 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 8
21 classes

Macaúbas
Rio do Pires
Livramento de Nossa
Senhora
TOTAL: 174 CLASSES

15

Nº DE CLASSES

Dom Basílio
Tanhaçu
Malhada de Pedras
Ituaçu
Aracatu
TOTAL: 206 CLASSES

36 classes
22 classes
95 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 8
31 classes
50 classes
34 classes
83 classes
08 classes
TOTAL DE
ORIENTADORES: 11

Fonte: Programa AJA BAHIA - 2004

Os Departamentos da UNEB se constituíram em 15 Núcleos para a realização do Programa Brasil
Alfabetizado / AJA BAHIA abrangendo vários municípios do interior baiano e diversas classes de
alfabetizandos, conforme é apresentado neste Quadro VI, constituído por 15 Departamentos.
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O conjunto destes departamentos era denominado no Programa de “Nucleação”, onde se destaca o
Departamento de Senhor do Bonfim, por estar responsável pelo trabalho pedagógico em 209 classes, contando
com 13 Orientadores Pedagógicos para acompanhar a ação educativa (ver Departamento n° 6).
Em seguida, têm-se os Departamentos de Brumado II com 206 classes (Departamento n° 15), com 11
orientadores e Euclides da Cunha com 203 classes e 9 orientadores (Departamento n° 5), que apresentavam os
quantitativos mais elevados em relação ao número de classes/turmas. O menor quantitativo encontrava-se no
Departamento de Irecê com 44 classes e quatro orientadores pedagógicos (Departamento n° 7).
Dando uma visão panorâmica do Programa AJA Bahia, se apresenta no Quadro 1 (Apêndice II) o
quantitativo do programa, referente às classes e aos alfabetizandos nos quinze Departamentos, complementando
os dados.
O quantitativo de alfabetizandos, alfabetizadores e orientadores pedagógicos por municípios está sendo
apresentado, na Tabela 5, a qual foi organizada mediante o levantamento de dados e informações baseando-se
em três fontes:

a) Consultas às informações constantes no cadastramento dos orientadores pedagógicos;
b) Comparação de dados e informações oriundos dos dois quadros anteriores com as informações
fornecidas pelos Orientadores Pedagógicos;

c) Confronto entre as várias folhas de pagamento dos alfabetizadores para evitar duplicidade na
informação.

Fig. 3- Casa Residencial da Fazenda
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TABELA 5
QUANTITATIVO DE ALFABETIZANDOS, ALFABETIZADORES E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS POR MUNICÍPIOS
QUANTITATIVO
MUNICÍPIOS

ORIENTADORES
PEDAGÓGICOS
1
1
2
1
2

TURMAS

ALFABETIZADORES

ALFABETIZANDOS

OUVINTES

09
20
43
08
36

09
20
43
08
36

160
472
908
164
757

-

08
14
08
18
23
12

08
14
08
18
23
12

200
350
127
369
484
286

-

1
1
1
1
1
1

16
10
11

16
10
11

352
227
249

-

1
1
1

37
15
19
63

37
15
19
63

843
305
475
1523

-

2
1
1
3

Canápolis
Canarana
Cansanção

19
16

19
16

455
393

-

1
1

26

26

623

-

1

Casa Nova

25

25

600

Água Fria
Andaraí
Antônio Gonçalves
Aracatu
Araci
Aramari
Aratuípe
Barra do Mendes
Barreiras
Barrocas
Biritinga
Boninal
Brejolândia
Caem
Caetité
Caldeirão Grande
Campo Alegre de Lourdes
Campo Formoso

1
(continua)
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(continuação) TABELA 5
QUANTITATIVO DE ALFABETIZANDOS, ALFABETIZADORES E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS POR MUNICÍPIOS
QUANTITATIVO
MUNICÍPIOS

ORIENTADORES
PEDAGÓGICOS
1
1
3
1

TURMAS

ALFABETIZADORES

ALFABETIZANDOS

OUVINTES

Catolândia
Catarama
Conceição do Coité
Contendas do Sincorá

09
21
69
06

09
21
69
06

194
441
1714
137

7
5

Dom Basilio
Dom Macedo Costa
Explanada
Euclides da Cunha
Guanambi
Igaporã

31
08
63
20
16

31
08
63
20
16

620
173
1575
487
320

5
21
3

2
1
2
1
1

20

20

459

-

1

Igrapiúna

01

01

17

-

1

Inhambupe

29

29

675

-

2

Associação (Direc)

09

09

163

-

1

Itaberaba
Itaguaçu da Bahia
Itatim
Itiúba
Ituaçu
Jaguarari
Jandaíra
Lagoa Real

12
11
14
34
83
18
11

12
11
14
34
83
18
11

281
219
184
670
2075
386
261

-

5

1
1
1
2
4
2
1

13

13

296

-

1

Lamarão

25

25

580

-

1

Licínio de Almeida

09

09

200

-

1

9

(continua)
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(continuação) TABELA 5
QUANTITATIVO DE ALFABETIZANDOS, ALFABETIZADORES E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS POR MUNICÍPIOS
QUANTITATIVO
MUNICÍPIOS

ORIENTADORES
PEDAGÓGICOS

TURMAS

ALFABETIZADORES

ALFABETIZANDOS

OUVINTES

Livramento de Nossa Sra.

95

95

2101

-

4

Macaúbas
Malhada de Pedras
Matina
Miguel Calmon
Mirangaba
Nordestina
Novo Triunfo

36
34
22
20
18
09
19

36
34
22
20
18
09
19

785
755
470
424
468
199
405

3
1

2
2
1
1
1
1
1

Olindina
Ourolândia

23

23

529

4

2

14

14

293

-

1

Paratinga

20

20

455

-

1

Paripiranga

24

24

559

25

1

Pilão Arcado
Pindaí
Pindobaçu
Piraí do Norte
Ponto Novo
Presidente Dutra
Remanso
Retirolândia

10
21
13
07
09
09
14
14

10
21
13
07
09
09
14
14

195
439
318
175
174
181
336
299

9
9
-

1
1
1
1
1
1
1
1

Riacho de Santana
Ribeira do Amparo
Rio do Pires

06
117
22

06
117
22

133
2863
525

-

1
4
1
(continua)
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(final) TABELA 5
QUANTITATIVO DE ALFABETIZANDOS, ALFABETIZADORES E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS POR MUNICÍPIOS
QUANTITATIVO
MUNICÍPIOS
Rio Real
Santa Luz
Santa Terezinha
Santana
São Domingos
São Félix do Coribe
Sátiro Dias
Saúde
Senhor do Bonfim
Sento Sé
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Serrolândia
Sobradinho
Tanhaçu
Huahua
Umburanas
Valente
Wenceslau Guimarães
TOTAL:

ORIENTADORES
PEDAGÓGICOS
1
2
1
1

TURMAS

ALFABETIZADORES

ALFABETIZANDOS

OUVINTES

10
37
10
18

10
37
10
18

223
802
197
301

23
-

38

38

725

02

2

18
14
15
29
06

18
14
15
29
06

406
287
300
606
150

-

1
1
1
2
1

32
19
36

32
19
36

727
443
726

5

1
1
2

11
50
12
21
43
08

11
50
12
21
43
08

220
1145
280
496
1040
192

13

1
2
1
1
2
1

1991

1991

44796

140

117

Fonte: Dados do Programa AJA BAHIA – NEJA/2004
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Esta tabela apresenta os 86 municípios baianos relacionados nominalmente (que corresponde a 20% dos
municípios na Bahia) e, em dados quantitativos, as turmas de alunos, os alfabetizadores, os alfabetizandos, os
“ouvintes” (alunos não matriculados), os orientadores pedagógicos. Destacam-se os municípios de Ribeira do
Amparo com 117 turmas e 2.863 alunos, Livramento de Nossa Senhora com 95 turmas e 2.101 alunos, Ituaçu
com 83 turmas e
2.075 alunos, Conceição do Coité com 69 turmas e 1.714 alunos e Esplanada com 63 turmas e
1.575 alunos por apresentarem os maiores quantitativos de turmas e de alunos jovens e adultos participando do
programa.
Destacam-se, também, o município de Igrapiúna por ter apenas uma turma e os municípios de Sento Sé,
Riacho de Santana e Contendas do Sincorá por apresentarem 6 turmas de alunos cada um, configurando como os
menores quantitativos de turmas participantes do AJA BAHIA nesta etapa.
O município que apresentava o maior quantitativo de alfabetizandos era Ribeira do Amparo com
2.863 e o menor número de alfabetizandos encontrava-se no município de Igrapiúna com apenas 17 alunos sendo
alfabetizados por este programa.
Os municípios que apresentavam os menores quantitativos de alfabetizadores eram: Contendas do
Sincorá, Riacho de Santana e Sento Sé contando com 6 Alfabetizadores cada um e Piraí do Norte que conta com
7 Alfabetizadores. O município de Ribeira do Amparo com 117 alfabetizadores se destacava também dos
demais, por apresentar a maior quantidade de professores/alfabetizadores envolvidos neste programa.
Os municípios de Livramento de Nossa Senhora, Ituaçu e Ribeira do Amparo contavam com (4) quatro
orientadores pedagógicos em cada município, divergindo dos demais municípios que contavam com dois
profissionais ou com apenas um para acompanhar o trabalho dos alfabetizadores; isto ocorreu em função da
quantidade de classes para serem acompanhadas, pois se tratavam dos municípios com os maiores quantitativos
de turmas e de educandos.
Os municípios que apresentavam os maiores números de alunos ouvintes eram Paripiranga com 25,
seguido de Rio Real com 23 ouvintes.
A relação das instituições que participavam do programa é apresentada, a seguir, no Quadro VII,
compreendendo 86 classes distribuídas nos municípios de Inhambupe, Igrapiúna, Uauá, Caldeirão Grande,
Caetité e Jaguarari que ofereciam espaços alternativos nas Associações e Direc’s para a realização das atividades
pedagógicas, embora, em alguns
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municípios, o apoio da Secretaria Municipal de Educação ajudou bastante na organização e acomodação das
turmas. As DIREC’s de Inhambupe (com 30) e Caetité (com 22) se destacavam por apresentarem os maiores
quantitativos de classes de alfabetização nesta etapa de realização do programa.
QUADRO VII – RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA
BRASIL ALFABETIZADO/AJA BAHIA
DIREC

MUNICÍPIOS

NOME DA INSTITUIÇÃO

Nº DE
CLASSES

3

Inhambupe

União das Associações dos Produtos de
Agricultores Rurais de Inhambupe.

30

5

Igrapiúna

Casa Jovem

4

15

Uauá

16

Caldeirão Grande

Associação do Desenvolvimento
Econômico, Cultural e Social de Caldeirão
Grande

10

24

Caetité

Direc

22

28

Jaguarari

Presidente Maria dos Remédios

3

Associação Comunitária Nossa
Senhora Auxiliadora

TOTAL

17

86

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Programa AJA BAHIA - 2004
Metas e Ações do Programa:
O Convênio entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC e a Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), assinado em 24/04/2004, tinha por objeto a “cooperação técnica entre os partícipes na
implantação e implementação do Programa Brasil Alfabetizado/ AJA Bahia em (86) municípios baianos”,
abrangendo 1.991 (um mil novecentos e noventa e uma) classes com a finalidade de alfabetizar 44.796 (quarenta
e quatro mil, setecentos e noventa e seis) jovens e adultos inseridos na comunidade do interior baiano (AJA
BAHIA, 2002a, p.4).
As principais metas do programa coordenado pela UNEB eram as que se seguem:



Possibilitar a 44.796 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis) pessoas jovens e adultas
não alfabetizadas o acesso á leitura, à escrita e à numeralização, visando a formação de sujeitos que
operam, cooperam e transformam a si e a seus semelhantes, em busca de uma vida digna para
todos;
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Proporcionar a 1.991 (um mil novecentos e noventa e um) alfabetizadores e 117 (cento e dezessete)
orientadores pedagógicos a reorganização da sua práxis, por meio de uma formação políticopedagógica continuada;



Acompanhar as ações nos 86 (oitenta e seis) municípios envolvidos no programa durante os seis
meses de duração do mesmo.

AÇÃO 1: Cadastramento de Alfabetizadores e Alfabetizandos nos Municípios
Tratava-se do levantamento do número de alfabetizandos nos diferentes municípios que possuíam altos
índices de analfabetos, na tentativa de se formar as classes de alfabetização e verificar a quantidade de
alfabetizadores que seria necessária para implantar a ação de alfabetização, a qual foi realizada pela Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, durante os primeiros meses do ano de 2003.
AÇÃO 2: Alfabetização de Pessoas Jovens e Adultas
Tratava da alfabetização de jovens e adultos durante o período de seis meses, em 86 (oitenta e seis)
municípios, ou seja, em 20% dos municípios baianos.
Objetivava, principalmente, a “alfabetização de 44.796 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e
seis) jovens e adultos, bem como a formação continuada de 1.991 (um mil novecentos e noventa e um)
alfabetizadores e de 117 (cento e dezessete) Orientadores Pedagógicos” de acordo com o convênio firmado entre
a SEEB e a UNEB (AJA BAHIA, 2002a, p.5).
A ação alfabetizadora tinha como ponto de partida a necessidade do aluno entrar no mundo da leitura e
da escrita, usando-a nas mais variadas situações da vida, como também para solucionar problemas do cotidiano e
realizar a leitura do mundo de maneira autônoma, crítica e criativa.
No estágio de 2004, a referida ação foi desenvolvida em 86 municípios baianos, atingindo 44.796
alfabetizandos, tendo relativo sucesso apesar de algumas dificuldades e determinados entraves detectados no
processo, sendo encaminhadas as devidas e possíveis soluções.
O Programa Brasil Alfabetizado/AJA Bahia visava, por meio desta ação, utilizar a leitura e a escrita
como instrumentos de participação dos alfabetizadores no contexto baiano e atender às suas reais necessidades,
permitindo a sua inserção como sujeito histórico no entorno social.
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Esperava-se que, ao final da etapa de alfabetização, o educando tenha adquirido as seguintes
capacidades:



Saber expressar-se e saber ouvir idéias, acontecimentos e experiências;



Saber compreender o sentido geral dos textos lidos oralmente;



Ler textos sobre assuntos conhecidos demonstrando entendimento e compreensão do seu significado;



Escrever textos utilizando o conhecimento acerca da correspondência entre som/grafia e sobre a
separação do texto em frases e palavras;



Escrever textos tendo as necessárias informações que permitam ao leitor plena compreensão do escrito;

 Representar

as

operações

matemáticas

utilizando

a

linguagem

matemática

convencional e a sua experiência com o cálculo mental.
Convém ressaltar que essas capacidades se constituíam nos indicadores do processo de alfabetização nas
suas três fases, permitindo a avaliação do desempenho individual do alfabetizando.
A expectativa que se tinha é que este instrumento seria valioso tanto para o alfabetizador como para o
Orientador Pedagógico, utilizando as ferramentas metodológicas da observação, do planejamento e da avaliação,
de forma que aprimorasse a prática da alfabetização, superasse as dificuldades encontradas e compartilhasse os
sucessos obtidos.
Outro instrumento metodológico importante era o “Registro da Prática Semanal” (Ver Anexo V) que se
constituía no Relatório da Fase 1, o qual vinha permitindo a orientação sobre o planejamento e o registro da ação
alfabetizadora durante cada semana, a fim de não se perderem os pontos de chegada do programa no tocante à
alfabetização.

Fig.4- Profº. Dielson – Educador da EJA - Boa Vista
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AÇÃO 3: Estabelecimento de parceria entre prefeituras e a UNEB para implantação e implementação do
programa

Esta ação estava sob a responsabilidade do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) / PróReitoria de Extensão-PROEX, dos Departamentos da UNEB e da Secretaria de Educação envolvendo os 16
(dezesseis) Coordenadores Regionais. Foi elaborado, inicialmente, um documento contendo a estrutura e
funcionamento do programa, bem como a pauta do Seminário de Implantação, o qual foi realizado em maio de
2004, na UNEB, com a participação de Prefeitos, Secretários de Educação Municipal, representantes da
Secretaria de Educação Estadual, Pró-Reitor de Extensão da UNEB, alguns orientadores e a Equipe Colegiada do
NEJA.
O Convênio entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEEB) e a Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), assinado em 24/04/2004, tinha por objeto a cooperação técnica entre os partícipes na
implantação e implementação do Programa Brasil Alfabetizado/ AJA Bahia.

Fig.5- Alfabetizandos do Município de Euclides da Cunha

De acordo com o documento do programa, as atribuições gerais dos alfabetizadores eram as
seguintes:



Participar das reuniões promovidas pelo Núcleo ou Secretaria Municipal de Educação no sentido
de conhecer o programa;
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Formar sua classe de alfabetização com 25 alunos, preferencialmente, com alfabetizandos acima
de 15 anos, fazendo as matrículas através de visita à casa ou local de trabalho;



Apresentar ao Núcleo ou Secretaria Municipal de Educação os formulários preenchidos, “Cadastro
dos Alfabetizandos” e “Relação dos Matriculados”, requisito básico para a participação no 1º
módulo da capacitação;



Atuar, obrigatoriamente, na classe de alfabetização, durante os seis meses do curso, assinando,
previamente, um termo de compromisso;



Preencher e encaminhar para o Orientador Pedagógico os instrumentos de acompanhamento e
avaliação, integrantes da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação;



Participar, semanalmente, de duas horas de planejamento e capacitação em serviço juntamente
com o Orientador Pedagógico;



Freqüentar o espaço alternativo, obrigatoriamente, duas horas por semana participando das
atividades que foram planejadas;



Apresentar relatório final das atividades desenvolvidas durante todo o processo de alfabetização
(AJA BAHIA, 2002b, p 21).

Fig.6- Formação Continuada: Planejamento do Prof. José Carlos com os alfabetizadores
Inhambupe – Associação
AÇÃO 4: Formação Continuada envolvendo Alfabetizadores e Orientadores Pedagógicos
O trabalho de formação continuada referente ao Programa Brasil Alfabetizado/ AJA Bahia,
desenvolvido pela Universidade do Estado da Bahia, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da
Bahia (SEEB), constituiu a principal ação deste programa formativo
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procurando dar uma importante contribuição na qualificação de professores da rede pública, identificando a
atuação dos professores quanto a sua participação no processo de capacitação e na realização das atividades
pedagógicas. Além disso, possibilitou levantar dados e informações acerca do desempenho dos Orientadores
Pedagógicos, dos Coordenadores Regionais, dos Supervisores e, sobretudo, dos Alfabetizadores convergindo
para a prática pedagógica desenvolvida nas salas de aula, nos espaços educativos e alternativos, tendo-se uma
visão ampla do desenvolvimento do programa.
Esta ação intencionava agir para modificar as estatísticas sobre a educação de jovens e adultos, em cada
Estado, pois se sabe que existiam, no Brasil, 15 (quinze) milhões de jovens e adultos analfabetos, agravando-se
este quadro por ter 2,5 milhões de crianças fora do sistema escolar e mais de 60% dos alunos apresentarem uma
defasagem de dois ou mais anos em relação à série que deveriam cursar no ensino fundamental, segundo dados
do IBGE/2003, cujos sujeitos, futuramente, poderão tornar-se a clientela em potencial da educação de adultos. A
iniciativa da SEEB, em parceria com a UNEB, teve a finalidade de minimizar as desigualdades educativas dos
alunos do AJA Bahia e de investir na capacitação dos professores que atuavam na rede pública de ensino,
estadual e municipal, por acreditar como Stenhouse (1984:16) “que serão os professores aqueles que, em
definitivo, mudarão o mundo
da escola, entendendo-a”.
A atuação dos agentes educacionais (orientadores, coordenadores regionais, supervisores) assumiu um
papel estratégico no acompanhamento do programa, devendo estes agentes ajudarem os professores a
desempenharem as suas funções com autonomia e competência, muito embora, o sucesso dependa, diretamente,
de um trabalho coletivo, de uma ação conjunta de todos os envolvidos, (coordenação, equipe central, direção das
escolas, Secretarias Municipais de Educação, professores, orientadores pedagógicos, supervisores), direcionada
para o alcance dos objetivos e metas propostas.
A responsabilidade da UNEB, neste trabalho era, mediante a parceria com a SEEB, somar esforços no
sentido de obter a alfabetização dos jovens e adultos inseridos no programa, e, sobretudo, desenvolver um
sistema eficiente de acompanhamento e avaliação da ação pedagógica e do desempenho dos professores no que
concernia à realização das atividades, aos principais aspectos observados em sala de aula pelos orientadores,
supervisores, coordenadores e às estratégias utilizadas na prática pedagógica.
Os encontros de formação continuada durante o desenvolvimento do programa, com uma carga horária
total de (102) cento e duas horas, foram realizados pelos Coordenadores,
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Supervisores e Docentes de (15) quinze Departamentos da UNEB, espalhados por diversos municípios baianos.
Foi realizado um mapeamento a partir dos relatórios dos vinte e quatro Formadores, elaborados no
decorrer do ano de 2004, destacando as principais ocorrências e as observações sobre os encontros nos vários
municípios envolvidos no programa.
Esses encontros estão sendo relatados por uma amostra composta por dezesseis (16) Coordenadores e
oito (8) Supervisores do Programa AJA BAHIA, cujos relatos estão sendo analisados na primeira parte do
capítulo V desta tese, que trata da “Análise dos Dados”.
De acordo com os relatos dos Supervisores, os temas, conteúdos abordados e as metodologias
desenvolvidas na ação de formação continuada dos alfabetizadores e orientadores do programa foram os mais
variados, destacando-se dentre os conteúdos trabalhados “concepções de alfabetização e educação de adultos, o
que sente o aluno adulto em situação de aprendizagem, motivos que fazem o aluno adulto querer aprender”; entre
as estratégias metodológicas o destaque são as dinâmicas de apresentação, os grupos de estudo, as discussões, a
avaliação compartilhada do programa, conforme se apresentam no Quadro VIII, abaixo:
QUADRO VIII - TEMAS E METODOLOGIAS
CONTINUADA DO PROGRAMA AJA BAHIA

NA

AÇÃO

DE FORMAÇÃO

Temas e Conteúdos abordados
Breve histórico da educação de jovens e adultos no
Brasil
Concepções de alfabetização e da educação de
jovens e adultos
Motivos que fazem o jovem e o adulto querer
aprender
Razões da evasão

Metodologias desenvolvidas
Dinâmicas de apresentação e integração

O que sente o aluno adulto

Oficina para construção de materiais e recursos
didáticos
Avaliação do programa com ênfase nas principais
dificuldades
Relatos de experiência

O papel do professor

Exposição participada
Grupo de estudo e discussão circular
Simulação de trabalho com texto

Representações sobre a escola
Letramento e alfabetização
Dilemas da educação de jovens e adultos
Composição social da clientela de jovens e adultos
Fonte: elaboração própria a partir de documentos do Programa AJA BAHIA-2004
AÇÃO 5: Acompanhamento da prática pedagógica dos alfabetizadores

O trabalho da UNEB vem sendo o de acompanhar a prática docente mediante a atuação de 117
Orientadores Pedagógicos, 16 Coordenadores Regionais, 8 Supervisores, envolvendo 1.991 professores da rede
pública estadual em 86 municípios, que atuaram no
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programa durante o período de maio a setembro do ano letivo de 2004, evidenciando as principais dificuldades,
os problemas críticos e as prováveis alternativas de solução para superar os impasses.
O acompanhamento visava, principalmente, instrumentalizar a Coordenação Central da UNEB e a
Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEEB) para, com base nos dados levantados, propor alternativas de
ação, avaliar resultados e tomar decisões quanto à execução e à continuidade do programa.
Este acompanhamento compreendia a realização de visitas às classes de alfabetização, entrevistas com
alfabetizadores, alfabetizandos, orientadores, observação dos espaços educativos e dos espaços alternativos e
contatos com a Secretaria Municipal de Educação (SMEC).
Compreendia ainda a orientação no preenchimento de fichas, formulários, diários, relatórios para
sistematizar as informações acerca da consolidação do programa em diversos municípios baianos.
O principal instrumento metodológico era a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação do AJA
Bahia, que se esperava pudesse contribuir para o aprimoramento da prática pedagógica dos alfabetizadores e para
o acompanhamento pelos Orientadores, a partir da utilização gradativa dos formulários e roteiros propostos,
durante o desenrolar do trabalho pedagógico.
AÇÃO 6: Recadastramento dos Alfabetizadores e Alfabetizandos:
O recadastramento dos alfabetizadores e alfabetizandos teve início em maio do ano de 2004, sendo
realizado pelos próprios Formadores do NEJA/UNEB, o que resultou no preenchimento de novas fichas, vez que
os anteriores alfabetizandos, cadastrados pela Secretaria de Educação, desistiram ou foram participar em
diversos programas, tais como o Alfabetização Solidária ou outros.
Atualmente, está sendo implantado um sistema de informação pela UNEB, no sentido de revisar esse
recadastramento, uniformizar e atualizar os dados sobre os alfabetizadores ativos, desistentes, evadidos do
programa.
Esta ação de atualização dos dados aconteceu durante todo o processo de alfabetização e de formação
continuada, vez que vários fatores alteraram os dados inicialmente levantados, tais como: evasão de alunos,
mudança de residência (até para outro Estado), alteração de emprego dos alfabetizandos, substituição de
alfabetizadores e/ou de orientadores, remanejamento de alunos, suscitando novos ajustes e criação de novas
classes.
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AÇÃO 7: Pagamento dos Alfabetizadores, Orientadores e Formadores
O pagamento dos agentes educacionais era realizado mediante a apresentação de documentos comprobatórios, a
saber:

a) Para o alfabetizador era necessário o Controle de Freqüência dos Alfabetizandos, informações para
pagamento preenchido pelo Orientador Pedagógico;

b) Para o Orientador, se fazia necessário o preenchimento da Ficha 3, que correspondia à síntese da
freqüência mensal do Orientador e do alfabetizador preenchida também pelo próprio Orientador (Ver
Anexo III);

c) Para o Formador, era exigida a elaboração do Relatório da Formação que discriminava as atividades
realizadas, as ocorrências e as observações, constando a data do evento. Era necessária ainda, a
freqüência dos alfabetizadores e dos Orientadores Pedagógicos, a Relação de Alfabetizadores e
Orientadores Pedagógicos Selecionados que correspondia à Ficha n° 4 (Anexo IV) e a apresentação do
Plano de Trabalho construído pela equipe de Formadores e a equipe colegiada que administrava o
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA).
Quanto ao recebimento das parcelas, no momento da pesquisa (em 2004) a situação era a seguinte:



A maioria dos alfabetizadores e orientadores já tinha recebido a primeira parcela de pagamento;



Em alguns municípios, esses profissionais já tinham recebido até a quarta parcela.
O atraso no pagamento deveu-se pelo fato de que em alguns municípios os alfabetizadores e

orientadores não enviaram, em tempo hábil, a documentação exigida para efetivar o pagamento, de acordo com
as informações da Coordenação Central do Programa na UNEB. Isto provocou a desistência de alguns
alfabetizadores.
Outros impedimentos na regularização do pagamento dizem respeito à incorreção ou ausência do
número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Identidade para abrir conta bancária ou receber mediante ordem
de pagamento; ainda a ocorrência de dados incorretos preenchidos pelos alfabetizadores e orientadores nos
formulários para o pagamento.
As providências adotadas para sanar esses problemas foram: encaminhamentos para pagamento por
intermédio de uma ordem de pagamento, para quem não tinha conta bancária, telefonemas e emissão de fax
solicitando os dados pendentes para agilizar e regularizar o pagamento.
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AÇÃO 8: Produção de Vídeo Relativo ao Programa
Esta ação compreendia o registro de experiência relativas à estrutura e funcionamento do programa, sob
a responsabilidade do NEJA, dos departamentos da UNEB, dos Coordenadores Regionais e da TV UNEB. Em
2004, ainda não podia ser efetivada na prática, estando em processo de negociação e elaboração de subprojeto
para captação de recursos junto às instâncias financiadoras, mas durante o ano de 2005, foi gravado um vídeo
com os próprios recursos da UNEB.

Fig.7- Alfabetizandos realizando trabalhos em equipe no Município de Serrolândia.
AÇÃO 9: Produção de Caderno de Experiência
Tratava-se do registro, em forma de um caderno, contendo relatos de experiência acerca do programa,
sob a responsabilidade do NEJA, dos Departamentos da UNEB e dos Coordenadores Regionais. Esta ação ainda
não pôde ser realizada, estando em processo de negociação e de elaboração do subprojeto para captação de
recursos, além do armazenamento de relatos significativos de alfabetizadores, alfabetizandos e orientadores para
compor e publicar este caderno. O registro das ações pedagógicas foi efetivado através dos diários de classe
pelos professores/alfabetizadores.
AÇÃO 10: Implantação do Site/Sistema
Tratava-se da implantação de um Sistema de Informática para cadastramento dos alfabetizadores e
alfabetizandos, atualização de dados, consultas, trocas de informações, controle da freqüência dos alfabetizandos
e agilização da folha de pagamento mensal. Serviu
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também para levantamento, mapeamento de dados e informações oriundos dos relatórios e avaliação dos Projetos
dos Municípios.
Esta ação encontrava-se em fase de definição e de encaminhamento para implantação do sistema
informatizado no momento de realização desta pesquisa.

Fig.8-Classe de Alfabetizandos em Rio do Pires

Formação Continuada
A formação continuada desenvolvida pelos Orientadores Pedagógicos com os Alfabetizadores pode ser
mais bem entendida observando-se o Quadro 2, (em Apêndice III)11 onde se discrimina a atividade realizada, o
período de execução da formação que teve início em maio, com previsão de término em dezembro de 2004, a
carga horária da formação inicial que foi de 74 horas, e, ainda, os profissionais responsáveis e os resultados
esperados, sendo realizado o primeiro encontro antes da implantação das classes de alfabetização.
O detalhamento da execução da ação de formação encontra-se nos Relatórios dos Coordenadores
Regionais, dos quais foi realizado um mapeamento a partir dos relatórios destes formadores que chegaram ao
NEJA (Quadro 3, em Apêndice IV), a fim de demonstrar como este trabalho de acompanhamento foi realizado
nos diferentes municípios, sob a ótica dos agentes educacionais.
O acompanhamento do trabalho pedagógico desenvolvido sob a responsabilidade da Coordenação Colegiada
do NEJA, Coordenadores Regionais, Supervisores e Orientadores Pedagógicos compreendeu várias ações e a
realização das seguintes atividades básicas:

11

Optei por inserir alguns quadros em apêndice devido ao tamanho dos quadros e por se tratar de levantamentos
e mapeamentos que poderiam ser comentados no texto sem prejudicar a coerência textual
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a) Contatos via e-mail, telefone, fax ofício e/ou pessoais com orientadores, supervisores, coordenadores,
Secretário (a) Municipal de Educação;

b) Observações, entrevistas e análise documental envolvendo representantes do núcleo municipal,
orientadores, alfabetizadores e alfabetizandos em cada município que fazia parte do programa;

c) Planejamento de atividades juntamente com os alfabetizadores;
d) Preenchimento de fichas, formulários, para informar acerca do desenvolvimento das ações e atividades
e apresentar dados empíricos da realidade local;

e) Elaboração de relatórios pelos Coordenadores Regionais, Orientadores, Supervisores com informações
mais detalhadas sobre a prática pedagógica e o desenvolvimento do Programa;

f) Registro de depoimentos de professores sobre a prática pedagógica nos espaços educativos e sobre as
atividades nos espaços alternativos.
O Quadro IX trata do acompanhamento das ações relatadas pelos supervisores, apresentando alguns
municípios da amostra constituída, as informações sobre o planejamento das aulas, uma síntese do registro
acerca da regência e do acompanhamento da prática pedagógica, recebimento do material didático, as atividades
realizadas nos espaços alternativos e as observações gerais sobre o acompanhamento da prática.

Fig.9-Coordenação Regional – Município de Senhor do Bonfim
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QUADRO IX- Acompanhamento das ações relatadas pelos Supervisores

MUNICÍPIOS

PLANEJAMENTO DAS
AULAS

ACOMPANHAMENTO

ESPAÇOS
ALTERNATIVOS

MATERIAL
DIDÁTICO

CAMPO
 Os alfabetizadores da
 Uma alfabetizadora ministra aula a
 Não foram melhor
 Houve atraso na
ALEGRE DE
zona rural, em sua
quatro alunos na residência dos
utilizados por falta de
entrega dos materiais
LOURDES /
maioria, são professores
mesmos em horários distintos em
conhecimento tanto dos e a quantidade foi
EUCLIDES DA
das escolas existentes; o
virtude de uma das alunas ter uma filha docentes como dos
insuficiente em
CUNHA / CASA planejamento era
deficiente.
discentes da verdadeira alguns casos.
NOVA / PILÃO
realizado aos sábados ou  O acompanhamento pedagógico dos
utilidade desses
ARCADO /
na segunda-feira e nas
alfabetizadores é feito nas reuniões de
espaços.
REMANSO /
localidades mais distantes planejamento ou através dos Diretores  Os alfabetizandos
SENTO SÉ /
a participação no
das escolas devido à dificuldade de
participaram de todos
UAUÁ /
planejamento passou a
deslocamento dos orientadores para a
os eventos
SOBRADINHO
ser quinzenal ou mensal.
zona rural.
comemorativos do
 No povoado do Peixe o alfabetizador
calendário escolar.
não estava comparecendo às aulas nos  Utilização freqüente
meses de julho e agosto e na folha de
dos espaços como
freqüência dos alfabetizandos constava
complemento às aulas.
100% de presença.
 O desempenho do programa em
Sobradinho tem alcançado um nível
muito bom.

Fonte: Elaboração própria a partir dos Relatórios dos Supervisores do Programa AJA BAHIA- 2004
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OBSERVAÇÕES GERAIS
 A execução e conhecimento em
outros projetos semelhantes, o
interesse financeiro, bem como a
vontade de participar e integrar-se a
esses programas, foram fatores
relevantes para que o AJA BAHIA
nesta região fosse implantado e
continuado.
 Dois espaços educativos em Sento
Sé e três espaços em Uauá foram
remanejados para residências por
exigências dos próprios alunos por
estarem mais próximos aos seus
domicílios.
 O Programa AJA Bahia está sendo
conduzido pelo Clube de Mães de
Uauá com certa dificuldade devido à
falta de recursos financeiros.
 Em contato direto com os
alfabetizandos tanto em sala de aula
quanto nas Secretarias de Educação
dos Municípios onde a presença dos
mesmos é constante sente-se a
satisfação com os resultados obtidos
na aprendizagem durante o curso.
 Freqüência maior nos espaços
educativos do AJA BAHIA.
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Para maiores informações, se apresenta (no Apêndice V) o Quadro 4 - Síntese das Atividades Realizadas
pelos Coordenadores Regionais, no período de julho a dezembro do ano de 2004, onde se expõe as atividades
desenvolvidas no município, os participantes destas atividades (os Alfabetizadores e os Orientadores), o período
de realização, os municípios envolvidos e o local de realização.
O referido quadro mostra que as atividades realizadas foram: análise da situação do programa no município,
no sentido de detectar entraves, dificuldades, desafios e as possíveis soluções e perspectivas; reuniões de
estudos, planejamento e tematização da prática pedagógica; definição do Cronograma e definição de temas de
estudos para a formação continuada; encontro com orientadores e alfabetizadores, acompanhamento da prática
pedagógica; visita aos municípios e avaliação do programa.
Essas atividades possibilitaram o planejamento e o redimensionamento das ações em cada município
participante do programa, como ainda o acompanhamento das atividades no sentido de corrigir desvios de
percurso, ajudar aos alfabetizadores para desempenhar a contento as suas funções. Potencializaram o registro dos
problemas e dificuldades para serem analisados e devidamente encaminhados na busca das soluções e superação
dos impasses.
Nas reuniões coletivas e nos seminários interdisciplinares havia a troca e o repasse das informações obtidas
nas visitas aos municípios realizadas pelos Coordenadores Regionais, oportunizando o intercâmbio de
experiências e a busca de soluções em comum, face às dificuldades e problemas similares encontrados nos
diversos municípios e locais de realização do trabalho de alfabetização.

Fig. 10-O ambiente educativo no município de Caetité.
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Fig. 11-Alfabetizadores e alfabetizandos no município de Uauá.

O Programa de Alfabetização Solidária (ALFASOL)
Este segundo programa mais importante da UNEB foi iniciado em julho de 1997, no Campus de
Juazeiro, mediante parceria com o Ministério de Educação (MEC), fazendo-se o atendimento em termos da ação
alfabetizadora apenas em um município da região baiana da Chapada Diamantina. A partir de 1999, foi iniciado
o trabalho de alfabetização no Campus I da UNEB, situado em Salvador e em outros campi localizados em
diversos municípios baianos.
Uma das finalidades primordiais deste programa era garantir a continuidade dos estudos a educandos
beneficiados por meio de cursos de alfabetização, em cursos de educação de jovens e adultos (EJA) e cursos
profissionalizantes moldados de acordo com a vocação econômica de cada município.
Em nível nacional, o Programa ALFASOL foi criado em 1987, pelo Conselho da Comunidade
Solidária, incentivando a ativa participação da comunidade e propunha como objetivo principal reduzir os
índices de analfabetismo entre jovens e adultos no país, principalmente na faixa etária de 15 a 18 anos e
desencadear a oferta pública de educação de jovens e adultos. O público alvo era os jovens e adultos, a partir dos
15 anos de idade, que viviam em municípios brasileiros que detinham os maiores índices de analfabetismo do
país.
O programa contemplava diversos modelos de alfabetização, incorporava projetos e iniciativas já
existentes que tentam combater o analfabetismo, dando apoio financeiro também através da reprodução de
material didático para subsidiar as ações.
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Reafirmando alguns princípios políticos no tópico intitulado “Princípios Orientadores para elaboração
de Proposta Político-Pedagógica pelas Universidades” (ALFASOL, 2000:7) este programa apontava algumas
reflexões profundas e contextuais que são necessárias para resolver questões pertinentes ao analfabetismo no
Brasil:



“Urgência do atendimento à população com pouca ou nenhuma escolaridade;



Desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático como contribuição à
ampliação da cidadania;



Construção de um projeto educacional de qualidade que respeite o saber dos alunos e
possibilite o acesso às informações em diferentes áreas de conhecimento e suas articulações
com a prática social;



Planejamento dos estruturantes do ensino (objetivos, conteúdos, recursos e procedimentos,
avaliação/recuperação), buscando concretizar o princípio de que a aprendizagem gera
desenvolvimento;



Revisão das concepções de ensino-aprendizagem para níveis diferenciados de organização do
trabalho pedagógico;



Aprofundamento das reflexões sobre a formação de professores de educação de jovens e
adultos;



Pertinência das parcerias no financiamento da educação de jovens e adultos”.

Fig. 12-Alfabetizandos do Município de Piraí do Norte – Núcleo Valença
Estas

reflexões

resultaram

de

inúmeras

discussões

com

universidades que constituem o Conselho Consultivo das Universidades Parceiras do
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Programa e da colaboração de outras universidades em encontros regionais para a apresentação da proposta. Este
sistema de parceria envolveu também o Ministério de Educação (MEC), Instituições de Nível Superior,
Prefeituras e empresas privadas. O gerenciamento deste programa visava, desta forma, provocar um movimento
de mobilização nacional na tentativa de reduzir os índices de analfabetismo e de exclusão escolar na educação de
jovens e adultos, sobretudo na Região Nordeste que detém as maiores taxas de pessoas analfabetas com mais de
15 anos de idade.
O programa estabeleceu quatro princípios básicos para nortear as ações pedagógicas concernentes à
formação dos professores/alfabetizadores e ao planejamento das ações a serem desenvolvidas nos espaços
educativos. Estes princípios foram inspirados em Paulo Freire com ênfase no diálogo, na visão do alfabetizador e
alfabetizando como sujeitos históricos, no saber crítico e no trabalho pedagógico com compromisso político.
Enfatizava também a perspectiva do letramento defendida por Magda Soares, Ângela Kleiman, Vera Masagão,
Telma Ferraz Leal e outros autores. De acordo com a proposta pedagógica, os princípios eram os seguintes:

a) a relação entre letramento e exercício mais consistente da cidadania no desenvolvimento de um
saber crítico-contextual, responsável pelas transformações conscientes da realidade;

b) a possibilidade do diálogo intercultural como articulador da prática pedagógica;
c) alfabetizando e alfabetizador são sujeitos do processo de apropriação e construção de
conhecimentos;

d) o compromisso de solidariedade e responsabilidade social no incentivo às parcerias e ao trabalho
coletivo.
Articulando-se com estes princípios, convém sinalizar que Kleiman et al. (2000:19) define letramento
“como o conjunto de práticas sociais relacionadas ao uso, à função e ao impacto da escrita na sociedade,
diferenciando esse conceito de alfabetização, o qual é mais restrito, em geral interpretado como processo de
aquisição do código da escrita e domínio individual desse código”. Masagão (1999) também defende o
letramento, argumentando que os educandos precisam desenvolver novas habilidades cognitivas de
compreensão, elaboração e controle da atividade da escrita e que o processo de alfabetização deve envolver,
além da memorização das relações entre fonemas e grafemas, a vivência da linguagem escrita. Também Leal
(2003) adere ao letramento no processo de alfabetização colocando que é de fundamental importância
desenvolver, simultaneamente, atividades de apropriação dos usos e das funções sociais da escrita no cotidiano
do aluno.
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No que se refere aos objetivos do Programa ALFASOL, eram definidos de acordo com os princípios
orientadores e envolviam três âmbitos, ou seja, os alfabetizandos, os alfabetizadores, Coordenadores
Pedagógicos e Setoriais e a comunidade, abrangendo desde a criação de espaços educativos, o acesso às variadas
informações até a preocupação com a aprendizagem dos educandos e a continuidade dos estudos para garantir a
alfabetização, a saber:
Em relação aos alfabetizandos:



Envolver os alfabetizandos em práticas de letramento baseadas em textos de diversos tipos;



Propiciar condições para que os alfabetizandos aprendam a acessar diferentes tipos de
informações e ampliar seu universo cultural;



Criar espaços para análise e crítica das situações do cotidiano;



Incentivar a continuidade da escolarização.

Em relação aos alfabetizadores e Coordenadores Setoriais:

 Contribuir para a continuidade da formação pessoal;
 Estimular a permanente escolarização e a formação continuada;
 Subsidiar as ações pedagógicas cotidianas;
 Dar condições para avaliação contínua de suas práticas pedagógicas. Em relação à
Comunidade:



Contribuir para a institucionalização da educação de jovens e adultos nas instâncias
municipais;



Estimular a ampliação do atendimento de educação escolar para os alfabetizandos e
alfabetizadores;



Propiciar condições para o desenvolvimento do letramento da comunidade;



Estimular as iniciativas comunitárias de projetos voltados para a valorização do indivíduo e
do grupo;



Estimular parcerias e trabalho coletivo no enfrentamento dos problemas da escolarização de
jovens e adultos (UNEB, 2006).

Mediante convênios estabelecidos entre a UNEB e os municípios baianos, o programa financiou a
formação inicial dos professores, passagens aéreas e interurbanas para o
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acompanhamento do trabalho pedagógico, pagamento de uma bolsa auxílio mensal a cada alfabetizador,
despesas com produção de material didático.
Era necessário uma série de ações para implantar o programa em cada município, começando por
contatos e reuniões com Prefeitos e Secretários de Educação municipais, aprovação do município pela equipe
central que coordenava o programa no MEC, saindo o resultado no site do programa, após o qual se
providenciava a assinatura do convênio; em seguida, promovia-se o processo de seleção dos alfabetizadores e o
cadastramento dos alfabetizandos para a formação das turmas, com, no máximo, 25 alunos em cada uma.
Para efetivação da parceria com a instituição de ensino superior, no caso a UNEB, a equipe responsável
pelo gerenciamento do programa enviava um projeto político-pedagógico ao MEC, incluindo a programação de
cada etapa (denominada de módulo) na implantação das ações.
A quantidade de salas de aulas a funcionar no município dependia do quantitativo de analfabetos
cadastrados, das possibilidades de espaços educativos disponibilizados pela Prefeitura, contando também com o
apoio do programa em nível nacional nos seguintes aspectos:



Manutenção de um sistema de informação sobre as ações do MEC pertinentes à implantação
do programa na Região, Estado ou Município;



Mobilização de toda a comunidade local para a abertura das salas de aula;



Promoção de encontros com representantes dos municípios interessados, visando estimulá-los
para a abertura das salas de aula;



Acompanhamento dos resultados do Censo Escolar para ampliar vagas com o aumento do
número de alfabetizandos cadastrados em todos os municípios parceiros do MEC.

A abrangência do programa na Bahia sob a coordenação da UNEB, no período de 1998 a 2005, tinha a
previsão de atender 50 municípios do interior baiano e atingir um grande quantitativo de sujeitos envolvidos, ou
seja, 107.345 educandos e 5.500 alfabetizadores, a depender dos recursos disponibilizados pelo governo federal,
conforme demonstra o Quadro X, que mostra a quantidade dos sujeitos envolvidos no programa.

Tânia Regina Dantas (2009)

212

QUADRO X: Quantitativo de sujeitos do Programa ALFASOL

Beneficiados

Quantitativo

Alfabetizadores

5.500

Alfabetizandos

107.345

Coordenadores Setoriais

21

Municípios envolvidos

50

Fonte: Programa Alfabetização Solidária- Convênio UNEB/2004-2005

A previsão do atendimento sob a responsabilidade do Campus I da UNEB, para o ano de 2006, era de
incluir mais (6) seis municípios baianos, tendo como Gestora Administrativa a Técnica Educacional da UNEB,
Maria Carolina Soares. O trabalho pedagógico nos demais campi da UNEB foi desenvolvido, em 2004, mediante
módulos de execução, estando assim distribuído por municípios:
QUADRO XI- Quantidade de Municípios, turmas e alfabetizandos na 1ª Etapa do Programa Alfabetização
Solidária
MUNICÍPIOS

TURMAS

ALFABETIZANDOS

Abaré

10

251

Dário Meira

10

235

Itatetê

10

243

Ituaçu

21

247

Jaborandi

10

238

Nova Soure

10

240

Palmas de Monte Alto

10

250

TOTAL

81

1.704

Fonte: PAS- Programa de Alfabetização Solidária- 2004

QUADRO XII- Quantidade de Municípios, turmas e alfabetizandos na 2ª Etapa do Programa Alfabetização
Solidária
MUNICÍPIOS

TURMAS

ALFABETIZANDOS

Itatetê

15

356

Ituaçu

32

787

Iuiu

47

609

Total

94

1.754

Fonte: PAS- Programa de Alfabetização Solidária- 2004
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Observa-se que o quantitativo de turmas atendidas pelo programa permanece em número de dez, com
exceção do município de Ituaçu, que cadastrou 21 turmas, muito embora a quantidade de alfabetizandos seja
semelhante aos demais municípios, ou seja, de 247 educandos (Quadro XI). Os municípios de Abaré e Palmas de
Monte Alto, com 251 e 250 alfabetizandos, respectivamente, apresentavam os maiores quantitativos de alunos a
serem alfabetizados (Quadro XI).
Em etapa posterior, o município de Iuiu se destacou por possuir o maior quantitativo de turmas (47) e o
de Ituaçu por cadastrar o maior número de alfabetizandos, isto é, 787 alunos (Quadro XII).
A terceira etapa de alfabetização, em 2004, envolveu 29 municípios baianos, sendo desenvolvido o
processo com 524 turmas sob a responsabilidade de 11.904 alfabetizadores, conforme está demonstrado no
Quadro 5 denominado “Quantitativo de municípios, turmas e alfabetizandos na 3ª Etapa do Programa
Alfabetização Solidária” (no Apêndice VI).
O Programa ALFASOL tinha o Dirigente como o responsável jurídico pelo estabelecimento da parceria
com a Instituição de Ensino Superior, com o qual foi firmado um convênio para o desenvolvimento do programa
nos municípios a serem atendidos. Este representante, que no caso da UNEB foi o próprio Reitor, tinha como
principais atribuições a assinatura do Termo de Adesão, a nomeação do Coordenador Pedagógico e do Gestor
Administrativo, a institucionalização da parceria, a alocação dos recursos necessários, a escolha dos municípios e
o acompanhamento de todo o processo de instalação e funcionamento do programa. Na administração, tinha o
responsável pela operacionalização do convênio, que era o Gestor Administrativo, o qual contava com ajuda de
auxiliares administrativos; este tinha como uma das suas atribuições a elaboração do planejamento das atividades
das etapas ou módulos do programa, juntamente com o Coordenador Pedagógico e os Coordenadores Setoriais.
Este profissional, para efetivar a parceria com os municípios, assumia as seguintes atribuições:



Realizar uma visita especial nos municípios para selecionar os alfabetizadores;



Efetuar o cadastramento dos alfabetizandos;



Organizar e executar a formação inicial dos alfabetizadores;



Controlar e fiscalizar as despesas do curso de formação inicial para capacitar os alfabetizadores do

programa;



Supervisionar a realização da formação com a ajuda do Coordenador;



Resolver questões financeiras e agilizar os procedimentos administrativos;
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Validar os relatórios mensais de execução e de acompanhamento do programa.
Outra figura importante para o desenvolvimento do programa era o Coordenador Pedagógico que

realizava a articulação entre a equipe de coordenadores setoriais e a instituição de ensino, sendo este o
responsável pela construção da concepção de EJA, da metodologia incrementada na formação e a que os
alfabetizadores utilizarão em sala de aula e nos espaços educativos. Existia o cuidado para que o quantitativo de
coordenadores setoriais fosse proporcional ao número de municípios envolvidos para possibilitar o
acompanhamento do processo pedagógico e garantir que a concepção de educação fosse construída
coletivamente e posta em prática pelos professores engajados no programa. Dentre as principais atribuições do
(a) Coordenador (a) Pedagógico destacavam-se: elaborar e acompanhar o projeto político-pedagógico, agilizar o
recebimento do material didático, controlar a freqüência dos alfabetizadores na formação inicial, orientar os
coordenadores setoriais no acompanhamento da ação pedagógica e na avaliação do desempenho dos
alfabetizandos.
O Coordenador Setorial tinha um papel importante, pois era o educador responsável pela formação
inicial, realizando as visitas mensais para a formação dos professores, como também pelo acompanhamento do
trabalho educativo e pela orientação do executivo municipal (Secretário/a de Educação) para a implantação da
EJA no município conveniado.
Na estrutura organizacional, existia o Coordenador Municipal que era o responsável direto pela
execução das ações administrativas, orientando e ajudando ao Gestor Administrativo e aos coordenadores
setoriais nas ações educativas inerentes ao programa. Dentre as suas responsabilidades, situava-se a de identificar
e encaminhar questões de ordem estrutural e administrativa para o bom desenvolvimento do programa. Incluía
também supervisionar o trabalho do professor no que diz respeito aos problemas administrativos, coordenar a
compra e distribuição de lanches para os alfabetizandos, coordenar a distribuição do material didático nas salas
de aula.
As competências dos professores/alfabetizadores, de acordo com as diretrizes do programa (Revista da
Alfabetização Solidária, 2005), centralizavam-se no desenvolvimento das aulas, de forma coerente com a
concepção de EJA perpassada na formação inicial e constante nos documentos distribuídos pelo próprio
programa. Competia aos alfabetizadores, ainda, a socialização dos educandos e a promoção destes para o
ingresso no ensino regular em EJA, após o término das etapas previstas no processo de alfabetização.
O processo de formação continuada dos professores era realizado pelo Coordenador Pedagógico
designado pela UNEB, pelo Coordenador Setorial com ajuda dos Monitores,
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mediante estratégias de ensino como sessões de estudo, oficinas pedagógicas, relatos de experiências,
apresentação de vídeos educativos, discussão sobre questões decorrentes do trabalho em sala de aula e nos
espaços educativos, análise e reflexão sobre a prática, totalizando oitenta horas de trabalho educativo. Em se
tratando de conteúdos da formação, estes incluíam produção de textos, apresentação de sugestões para
acompanhamento sistemático ao processo de educação de jovens e adultos, atividades de auto-avaliação,
produção de material para ser trabalhado em classes de adultos. Esta formação podia incluir também visitas a
bibliotecas, museus, teatros, centros culturais, debates sobre temas da atualidade, passeios visando conhecer
melhor a história da localidade onde se realizava a ação educativa.
O objetivo principal da formação era capacitar professores, na função de alfabetizadores que irão atuar
no programa, visando desenvolver competências, habilidades e atitudes para o bom desempenho dos educandos
em sala de aula e nos espaços educativos.
Os objetivos específicos da formação diziam respeito a:



Trabalhar conteúdos significativos em Língua Portuguesa e em Matemática que garantam a
alfabetização de jovens e adultos e ajudem à formação da cidadania;



Discutir sobre a formação social da leitura e da escrita durante o processo de formação dos
alfabetizadores;



Analisar concepções de alfabetização de jovens e adultos, como se aprende, como se ensina
numa perspectiva construtivista;



Apresentar a concepção de avaliação emancipatória, destacando a importância do registro e da
avaliação no processo ensino-aprendizagem.

A formação dos alfabetizadores nos diferentes municípios envolveu alguns conteúdos básicos indicados
pelo programa, com pequenas variações introduzidas a depender do Formador e da região em que estava sendo
desenvolvido o processo formativo. Como Formadora nos Municípios de Várzea Nova e de Salvador trabalhei
com os seguintes conteúdos que foram abordados no processo de formação continuada, seguindo a orientação do
programa: Conhecendo o Programa Alfabetização Solidária (ALFASOL); Conhecer, Refletir, e Planejar; Como
o Adulto aprende e como se ensina; Características da clientela da EJA; Orientações didático-pedagógicas;
Concepções de avaliação e avaliação numa perspectiva emancipadora; Plano de Ação da Unidade 1;
Pressupostos para um trabalho em sala de aula com jovens e adultos.
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Além desses conteúdos, dentre as atividades planejadas para a formação dos alfabetizadores inseri
algumas reflexões sobre os seguintes conteúdos complementares:



Concepções de alfabetização e letramento: pressupostos teórico-práticos;



Fundamentação teórico-prática do ensino da Matemática;



Contexto histórico-cultural e a educação de jovens e adultos;



Fundamentos teóricos sobre a apropriação de conhecimentos;



Características da demanda em educação de jovens e adultos;



Organização do trabalho pedagógico (planejamento, procedimentos, recursos didáticos e
avaliação);



Leitura, produção de textos livres e análise lingüística;



Avaliação dos alfabetizandos, das práticas pedagógicas e do seu envolvimento com a
comunidade.

4.2 Síntese do capítulo

Este capítulo destinou-se a apresentar uma breve retrospectiva histórica do programa de pós-graduação,
especificamente no que concerne ao curso de especialização em EJA e dos programas de extensão AJA BAHIA
e ALFASOL, destacando os momentos mais relevantes no desenvolvimento destes programas, os aspectos
importantes, as ações, as conquistas, como também os problemas, os desafios, as dificuldades e as soluções
provisórias na tentativa de que o conhecimento adquirido pudesse ajudar a entender melhor como se deu a
formação continuada dos professores no interior dos mesmos.
As ações desenvolvidas pelos Programas AJA BAHIA e Alfabetização Solidária foram apresentadas no
intuito de caracterizar estes programas extensionistas e mostrar a sua abrangência no estado baiano, como forma
de destacar a sua importância para a alfabetização de jovens e adultos que se encontravam alijados do sistema
formal de ensino.
Esta retrospectiva se direcionou para as possibilidades de conhecer melhor quem é o educador de jovens
e adultos e como este agente social está inserido nos programas investigados. Intentou delinear as competências
deste educador enquanto exercia a função de alfabetizador em programas de extensão coordenados pela UNEB.
Foram apresentados quadros, tabelas, gráficos e imagens para ilustrar e ordenar os dados e as
informações sobre os programas estudados e para analisar a experiência vivida mediante o curso de
especialização em educação de jovens e adultos.
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Destacou-se o Programa AJA BAHIA concernente às ações desenvolvidas, aos municípios participantes
da experiência extensionista, aos princípios teóricos e metodológicos que embasaram o desenrolar do programa
e, ainda, o grande efetivo de alfabetizadores, orientadores e alfabetizandos. Referente ao Programa Alfabetização
Solidária se destacou o quantitativo de alfabetizadores e os municípios envolvidos nas três etapas, dentre outros
aspectos.
Foi dada ênfase especial à formação continuada dos professores nos dois programas de extensão como
um recurso importante para qualificar os alfabetizadores e melhorar a prática pedagógica. A formação serviu
para trabalhar o processo de alfabetização em uma perspectiva de letramento e socializar os princípios
pedagógicos em que se baseavam os programas.
Uma comparação entre o curso de especialização e as dez novas competências para ensinar
preconizadas por Perrenoud foi também efetivada. Dentre as competências, duas não puderam ser relacionadas
com o curso: uma por se tratar de um curso voltado para adultos e outra por não se apresentarem as condições
propícias para a sua realização na prática.
Competia neste capítulo realizar a apresentação dos programas com alguns elementos históricos mais
instigantes, vez que uma análise dos dados recolhidos nestes programas está sendo efetivada no Capítulo V desta
tese.
O próximo capítulo tratará da análise dos dados primários referentes aos programas de extensão,
comportando as três dimensões formadoras, os resultados obtidos mediante o desenvolvimento destes
programas, os avanços, ganhos e dificuldades encontradas no percurso formativo. Envolverá também as
sugestões dos supervisores para melhorar a prática pedagógica e as dos estudantes do curso de especialização
para cambiar e melhorar o curso.
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CAPÍTULO V - CAMINHOS TRILHADOS NA PESQUISA: DIMENSÕES FORMADORAS,
RESULTADOS, REFLEXÕES E AVANÇOS

Algumas considerações
Consta deste capítulo, primeiramente, a apresentação e análise dos dados primários obtidos a partir da
aplicação de instrumentos metodológicos elaborados por Técnicos responsáveis pelos dois programas de
extensão aqui analisados, uma vez que uma apresentação dos programas constando as finalidades, metas,
objetivos, princípios foi realizada no Capítulo II desta tese. Em seguida, se apresenta as minhas reflexões sobre a
prática dos alfabetizadores nestes dois programas estudados.
A organização dos dados destes programas me possibilitou identificar aspectos importantes sobre a
prática do alfabetizador que ajudaram a ter uma visão geral do trabalho pedagógico nos diversos municípios
baianos, onde estavam sendo implantados os programas. Estes dados primários foram trabalhados, ordenados em
dimensões e categorias de análise e serviram para explicitar os fundamentos teóricos e metodológicos dos
programas, sendo agrupados de acordo com as diretrizes dos programas estudados e com os objetivos propostos
neste trabalho de investigação.
Convém ressaltar que, neste trabalho investigativo, esses dados primários foram de grande valia, pois
serviram para confrontar com as respostas dos professores dos Programas em EJA, em atividade na Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX/UNEB), que compuseram a amostra da pesquisa para a tese de doutorado; serviram,
também, para delinear algumas características de um perfil provisório do professor/alfabetizador que trabalha
nestes programas. A análise preliminar permitiu-me delinear algumas reflexões acerca do alfabetizador que atua
nestes programas estudados, levando em consideração que a maioria destes professores/alfabetizadores está
tendo, pela primeira vez, uma experiência pedagógica.
Durante a primeira etapa do processo de investigação, foram utilizados os instrumentos dos próprios
programas, aplicados pelos agentes educativos, para se levantar dimensões e categorias de análise, bem como,
para trabalhar alguns dados gerais relacionados com os propósitos do estudo, com os objetivos e as questões de
pesquisa, no intuito de se conhecer melhor os programas; posteriormente, para comparar e relacionar esses dados
gerais com as informações e com os dados específicos, foi realizada uma entrevista estruturada, com uma
amostra intencionalmente selecionada de professores e no Capítulo VI será efetuada a sua conseqüente análise.
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Os dados gerais acerca do programa
Para uma melhor compreensão do processo de funcionamento do Programa AJA BAHIA a apresentação
e a análise dos principais dados gerais se faz necessário. Esses dados gerais são concernentes à totalidade dos
municípios trabalhados pelo programa durante o período de 2004 a 2005. Para se ter uma visão geral do
programa e a sua abrangência no Estado da Bahia apresentou-se a Tabela 5 (no Capítulo IV) com os municípios
envolvidos, o quantitativo de alfabetizadores e de orientadores, o número de turmas distribuídas nos 86
municípios.
Destacam-se os municípios de Livramento de Nossa Senhora e Ribeira do Amparo com 89
alfabetizadores em cada um e o Município de Ituaçu com 87 alfabetizadores, por apresentarem os maiores
quantitativos. O Município de Contendas do Sincorá apresenta o menor número de alfabetizadores (12) em
processo de formação inicial.
Visando obter uma idéia geral do Programa AJA BAHIA sobre o aspecto do analfabetismo, o Quadro
XIII, abaixo, apresenta o número de classes e o percentual de analfabetos distribuídos nos Municípios e Núcleos
do Programa ou Departamentos.
QUADRO XIII - QUANTITATIVO DE ANALFABETOS DISTRIBUÍDOS POR MUNICÍPIOS PROGRAMA AJA BAHIA
N.º

01

DEPARTAMENTOS

SERRINHA

DEPARTAMENTOS

02

CONCEIÇÃO DO
COITÉ

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS
%

Araci

35 classes

44,3

Barrocas

23 classes

29,7

Biritinga

13 classes

36,2

Lamarão

19 classes

35,1

Retirolândia

14 classes

28,2

Água Fria

09 classes

40,0

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Santaluz

37 classes

32,2

São Domingos

36 classes

25,3

Valente

33 classes

25,6

Conceição do Coité

69 classes

27,9
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N.º

N.º DE
CLASSES

MUNICÍPIOS

DEPARTAMENTOS

Prefeitura

09 classes
36,6

Inhambupe
Associação
3

N.º

4

N.º

05

ANALFABETOS

28 classes

VALENÇA I

DEPARTAMENTOS

VALENÇA II

DEPARTAMENTOS

EUCLIDES DA
CUNHA

Aramari

08 classes

32,0

Rio Real

10 classes

31,3

Sátiro Dias

14 classes

41,3

Esplanada

63 classes

30,2

Jandaíra

11 classes

40,3

Olindina

23 classes

34,1

Paripiranga

24 classes

37,2

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Piraí do Norte

07 classes

36,4

Igrapiúna

01 classe

38,8

Wenceslau
Guimarães
Aratuípe

08 classes

47,4

14 classes

35,8

Dom Macedo Costa

08 classes

28,4

Santa Teresinha

10 classes

37,8

Itatim

14 classes

31,0

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Cansanção

26 classes

39,7

Nordestina

09 classes

38,3

Uauá

12 classes

30,0

Euclides da Cunha

20 classes

36,7

Novo Triunfo
Ribeira do
Amparo
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N.º

DEPARTAMENTOS

MUNICÍPIOS

N.º DE
CLASSES

ANALFABETOS

Pindobaçu

13 classes

31,6

34 classes

28,5

34 classes

31,8

Senhor do Bomfim

30 classes

21,7

Campo Formoso

63 classes

33,2

Antonio Gonçalves
Itiúba
06

SENHOR DO
BOMFIM

Jaguararari

Município

13 classes

Associação

05 classes

Ponto Novo
N.º

07

N.º

08

N.º

DEPARTAMENTOS

IRECÊ

DEPARTAMENTOS

JACOBINA

DEPARTAMENTOS

09 classes

JUAZEIRO

34,3

MUNICÍPIOS
Canarana

N.º DE CLASSES
16 classes

ANALFABETOS
24,0

Presidente Dutra

08 classes

22,1

Barra do Mendes

08 classes

19,4

Itaguaçu da Bahia

11 classes

34,9

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Umburanas

21 classes

41,2

Caém

11 classes

32,8

Saúde

15 classes

32,3

Miguel Calmon

20 classes

25,9

Ourolândia

14 classes

41,1

Serrolândia

24 classes

33,2

Mirangaba
Caldeirão Grande

18 classes
10 classes

30,0
32,5

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

MUNICÍPIOS

19 classes

37,2

Sento Sé

07 classes

33,6

Casa Nova

25 classes

32,3

Campo Alegre de
Lourdes
09

28,8

Pilão Arcado

10 classes

40,5

Sobradinho

11 classes

21,5

Remanso

16 classes

33,2
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N.º

DEPARTAMENTOS

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Barreiras

18 classes

15,6

Catolândia

9 classes

32,5

Brejolândia

10 classes

29,5

Santana

18 classes

32,5

BARREIRAS
10

N.º

11

N.º

12

DEPARTAMENTOS

MUNICÍPIOS

17 classes

30,6

Serra do Ramalho

32 classes

32,2

Serra Dourada

19 classes

30,1

Canápolis

19 classes

35,4

São Félix do Coribe

18 classes

23,5

Riacho de Santana

06 classes

33,8

N.º DE CLASSES

Boninal

15 classes

28,7

Andaraí

19 classes

35,8

6 classes

30,4

12 classes

24,8

SEABRA

DEPARTAMENTOS

MUNICÍPIOS
Guanambi

N.º DE CLASSES

GUANAMBI

Caetité

ANALFABETOS

16 classes

23,1

09 classes

28,6

24 classes
16 turmas

30,7

20 classes

29,8

13 classes

39,1

22 classes
21 classes

40,8
32,0

Licínio de Almeida
13

ANALFABETOS

MUNICÍPIOS

Contendas do
Sincorá
Itaberaba

N.º

ANALFABETOS

Paratinga

BOM JESUS DA
LAPA

DEPARTAMENTOS

N.º DE CLASSES

Direc
Município
Igaporã

Lagoa Real
Matina
Pindaí
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N.º

DEPARTAMENTOS

14

BRUMADO I

N.º

DEPARTAMENTOS

15

BRUMADO II

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Caturama

16 classes

33,6

Macaúbas

36 classes

35,2

Rio do Pires

22 classes

33,0

Livramento de Nossa
Senhora

93 classes

28,2

MUNICÍPIOS

N.º DE CLASSES

ANALFABETOS

Dom Basílio

22 classes

28,8

48 classes

28,1

Tanhaçu
Malhada de Pedras

34 classes

32,3

Ituaçu

88 classes

37,8

Aracatu

08 classes

41,3

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 2000 - Programa AJA BAHIA
A partir da leitura e análise deste quadro foi possível destacar os seguintes aspectos:



dois municípios se sobressaem por apresentar percentuais próximos a 50% de analfabetos : o Município
de Wenceslau Guimarães (47,4%) tem 8 classes, situado na região de Valença e o Município de Ribeira
do Amparo (46,0%), situado em Euclides da Cunha, (sendo que este último possui a maior quantidade
de classes e de alfabetizandos, ou seja, 117 classes e 2.863 alfabetizandos, mostrada na Tabela 5);



Os demais municípios que apresentam os maiores percentuais de analfabetos são Araci (44,3%), Sátiro
Dias (41,3%), Aracatu (41,3%), Ourolândia (41,1%), Matina (40; 8%) Pilão Arcado (40,5%) e Jandaira
(40,3%);



O menor quantitativo de analfabetos se encontra no Município de Barreiras (15,6%) que conta com um
pouco mais que o dobro de classes de alfabetizandos (em número de 18), em relação ao Município de
Wenceslau Guimarães, o qual conta com apenas 8 classes, com 192 alfabetizandos, (de acordo com a
Tabela 5, no Cap.IV) e detém o maior índice de analfabetos dentre os municípios deste Programa;



O Município de Igrapiúna que possui 38,8% de analfabetos está trabalhando com apenas um
alfabetizador, com uma única classe de 17 alfabetizandos, que funciona numa Associação, quando
deveria ofertar maior número de classes;
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Outros municípios com pequenas quantidades de alfabetizandos e classes são: Contendas do Sincorá
com 6 classes (137 alfabetizandos), Barra do Mendes com 8 classes (127 alfabetizandos), Aracatu com
8 classes (164 alunos), Aramari com 8 classes (200 alfabetizandos), Ponto Novo com 9 classes (174
alunos) e Piraí do Norte com 7 classes (que corresponde a 175 alunos).
Além das informações contidas no Quadro XIII, sabe-se que o Município de Aratuípe se destacou com

130 dias letivos, vez que ultrapassou o número de dias letivos previstos para o processo de alfabetização que era
de 96 dias, com uma carga horária de 260 horas. Os municípios de Rio do Pires com 106 dias letivos, o de
Macaúba com 105 dias, o de Caturama com 103 dias, o de Guanambi com 102 e os de Saúde, Campo Formoso e
Senhor do Bonfim com 101 dias letivos cada um e o Município de Paripiranga com 100 dias ultrapassaram o
quantitativo exigido no programa que era de 96 dias, conforme as informações contidas nos relatórios dos
Coordenadores.
No que diz respeito ao material didático para realizar a ação de alfabetização de jovens e adultos, havia
uma variedade muito grande, abrangendo desde o Livro do Aluno, “Lendo e Escrevendo”, o Livro do Professor I
e II, o livro “Para Ler e Escrever” com orientações para o alfabetizador, Diário do Alfabetizador do Programa
AJA BAHIA, o livro “Para Ler e Escrever II” que é o livro do alfabetizador, cartazes, jornais, revistas, um kit
com os algarismos (matemática), rótulos de embalagens, folhetos de propaganda, textos didáticos diversos,
textos literários, poesias, figuras de livros, kit cartela do programa, livros de história, Portfolium dos alunos,
Diário do Alfabetizador e o tradicional quadro de giz.
Havia também uma diversidade muito grande na realização da ação alfabetizadora, no que se refere aos
espaços educativos, podendo esta ação ocorrer em salão paroquial, Casa de Convivência do Idoso (Figura 10, no
Cap. IV), Casa Residencial da Fazenda (Figura 3, no Cap. IV), na própria residência do alfabetizador, em
creches, escolas municipais e estaduais, associações diversas, em clubes, dentre outros locais, conforme
depoimentos dos agentes educacionais, o que comprova que a ação pedagógica não tem como único ambiente
alfabetizador a sala de aula.
Os dados encontrados demonstram a necessidade de reajustes no próprio processo para atender aos
objetivos e metas previstos no Convênio SEC/UNEB, dentre estes a diminuição do índice de analfabetismo nos
municípios que detém maiores percentuais de pessoas analfabetas.
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As dimensões formadoras da investigação
Norteando-se por uma abordagem qualitativa, a partir dos próprios instrumentos do programa, na primeira
etapa do trabalho investigativo, foram agrupados os dados e informações acerca do desenvolvimento dos
Programas AJA BAHIA e Alfabetização Solidária em três grandes dimensões de análise, a saber:



o professor e as características mais marcantes que identificam o seu trabalho em sala de aula;



a formação continuada de alfabetizadores e orientadores pedagógicos;



o acompanhamento do trabalho do professor pelos agentes educacionais nos espaços educativos e no
processo de formação.

Essa análise se desenvolveu mediante a leitura de documentos concernentes aos Programas AJA BAHIA e
Alfabetização Solidária (ALFASOL), de depoimentos dos agentes formadores (os coordenadores, monitores,
orientadores e supervisores) envolvidos no programa em questão, do mapeamento dos dados qualitativos, das
informações obtidas acerca do trabalho dos alfabetizadores, mediante os relatos escritos dos Orientadores,
Coordenadores e dos Supervisores; a partir daí, foram criadas matrizes analíticas subsidiadas pela leitura e
organização das informações e dados contidos nos relatórios destes agentes responsáveis pela formação
continuada, acompanhamento e avaliação da prática nos espaços educativos e alternativos, bem como pela
avaliação parcial dos programas.
Primeira dimensão - o professor e as características mais marcantes que identificam o seu trabalho em sala de
aula
O professor de que trata estes programas corresponde ao alfabetizador, cujo perfil é marcado pela
característica principal de ser professor primário, com formação em Magistério, apesar de ter alfabetizador na
zona rural tendo completado apenas a 8ª série do 1º grau, portanto, sem formação em nível de ensino médio,
representando, porém, a minoria dos alfabetizadores.
Em termos do perfil dos alfabetizadores, convém ressaltar que eles foram selecionados em suas
comunidades de origem pelos Coordenadores da UNEB, levando-se em consideração alguns critérios, tais como:
idade, (ser maior de 18 anos), escolaridade (2° grau completo), disponibilidade (20 horas semanais), experiências
anteriores com educação e local de residência (no mesmo município da ação alfabetizadora); no ato da seleção,
deu-se prioridade aos candidatos jovens, dentre aqueles que detinham maior nível de escolaridade e que
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residiam nas proximidades dos espaços educativos. Os alfabetizadores selecionados se situavam numa faixa
etária entre 20 e 24 anos, a maioria constituída por mulheres, com a habilitação em Magistério e viviam em
ambiente restrito ao letramento.
O Programa AJA BAHIA foi desenvolvido por 1.991 alfabetizadores e o Programa Alfabetização
Solidária por 679 alfabetizadores, ambos no ano de 2004, sendo que esses alfabetizadores, em sua maioria era
constituída por jovens, que tinham pouca experiência com a educação de jovens e adultos, tendo este como o seu
primeiro emprego na área educacional, investindo-se, porisso, numa formação continuada que foi desenvolvida
ao longo do processo de implantação destes programas.
Quanto ao perfil dos Formadores, sabe-se que os vinte e quatro formadores do Programa AJA BAHIA
possuem, em sua maioria, nível superior (conforme demonstra o Gráfico III); uma Formadora tem apenas o
segundo grau e alguns possuem curso de especialização concluído, ou se encontram realizando curso de
Mestrado em Educação; em sua maior parte, são Docentes da UNEB e já atuaram em outros projetos
relacionados com a educação de jovens e adultos. O curso de Pedagogia com 56,6% destaca-se como a principal
área na constituição do perfil dos Formadores e alguns destes profissionais desenvolvem trabalhos junto à
Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Outros cursos também

aparecem como Letras, História e

Matemática (como Licenciaturas) e Ciências Contábeis, Ciências Sociais e Nutrição e Dietética na condição de
Bacharelados que configuram a formação dos Formadores como bastante diversificada, confirmando a
característica da pluralidade que é típica do coletivo destes profissionais (como mostra o Gráfico III). O Quadro
XIV complementa esta informação e discrimina os cursos de pós-graduação realizados pelos Formadores do
Programa AJA Bahia.
GRÁFICO III
PERFIL DO FORMADOR - FORMAÇÃO INICIAL
60,0%

PERCENTAGEM

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

Fonte:0,0%
Ficha Cadastro dos Formadores – AJA BAHIA- Dezembro de 2004
Pedagogia

Letras

Ciências
Sociais

História

Nutrição e Ciências Matématica 2 º Grau
Diétetica Contábeis
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QUADRO XIV- PERFIL DOS AGENTES EDUCACIONAIS DO AJA BAHIA
FORMAÇÃO

Pedagogia

Quant.

16

ESPECIALIZAÇÃO

Quant.

Alfabetização
Educação Infantil
Educação Básica de Jovens e
Adultos
Metodologia da Pesquisa e do
Ensino
Recursos Humanos
Formação do Alfabetizador

3
1
2

Experiência/Atuação em EJA
Multiplicadores/Formadores
Alfabetizador
Coordenadores
Pedagógicos

2

Coordenadores de Programa

1
1

Coordenadora Pedagógica
Coordenadores

Psicopedagogia

3

Coordenadora de Núcleo
Coordenadoras Pedagógicas

3
1
1

Multiplicadores/Formadores
Formadora de profissionais
Capacitadora

História
Matemática
Ciências
Sociais
Nutrição e
Dietética

1
1

Sem especialização
Mestrado em Educação
Sem especialização

1

Alfabetização

1

Multiplicadora/Formadora

1

Educação Básica de Jovens e
Adultos

1

Multiplicadora/Formadora
Multiplicadoras/Formadoras

3

Aquisição e Ensino da Língua
Materna
Alfabetização

2

Letras

1

Capacitadora

Sem especialização

1

Capacitadora da SEC

Magistério de
2º Grau
Total

1
24

24

Fonte: Ficha Cadastro dos Formadores – AJA BAHIA- Dezembro de 2004
Como demonstra o Quadro XIV, os elementos para a composição do perfil dos agentes educacionais
confirmam a predominância dos pedagogos, pois dezesseis formadores concluíram o curso de Pedagogia.
Destaca-se, ainda, pelos dados apresentados no referido quadro, que cinco formadores não têm nenhuma
especialização, apenas curso de Graduação e que três formadores são especializados na área de Psicopedagogia.
Todos têm experiência em EJA, quer seja na Coordenação de Núcleo ou de programas em educação de
jovens e adultos, ou então no próprio programa de formação do AJA BAHIA, ou na Prefeitura de Salvador. Oito
formadores têm especialização na área de alfabetização, o que, em princípio, pode ser um dado bastante positivo
e favorável, vez que estes formadores desempenham um papel decisivo na qualificação dos alfabetizadores.
Outra figura importante no processo de formação dos alfabetizadores é o Coordenador Regional. No
Programa AJA BAHIA, quinze dentre os dezesseis Coordenadores Regionais têm nível superior, com uma
formação, predominantemente, em Pedagogia (sete
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coordenadores), representando 44% do total, conforme mostra o Gráfico IV; em seguida desponta a formação em
Letras (31%) com cinco Coordenadores habilitados nesta área. Há ainda coordenadores licenciados ou com curso
de Bacharelado, nas áreas de História e Jornalismo, constituindo 6% e nos cursos de Ciências Sociais e
Sociologia, os quais agrupados representam 19% do total dos Coordenadores (Gráfico IV).
GRÁFICO IV
PERFIL DO COORDENADOR - FORMAÇÃO INICIAL

História
6%
Ciências Sociais
19%
Pedagogia
44%

Letras
31%

Fonte: Ficha Cadastro dos Coordenadores Regionais – AJA BAHIA- 2004
A maioria destes profissionais já atuou em programas na área da educação de jovens e adultos, em
trabalhos de coordenação ou no acompanhamento de classes de outros programas e, ainda, já estiveram na
condição de multiplicadores do Programa AJA BAHIA. Outros Coordenadores já atuaram na formação de
professores alfabetizadores e no Programa Alfabetização Solidária; alguns destes profissionais já desenvolveram
pesquisas na área de Educação de Jovens e Adultos. Dois profissionais são coordenadores de Núcleo em
Educação de Jovens e Adultos, o do Campus XV, em Valença e o do Campus XII, situado no Município de
Guanambi, onde se localizam dois dos Departamentos de Ensino da UNEB.
Apenas quatro Coordenadores não têm especialização (ou deixaram de informar este dado), destacandose a especialidade em Psicopedagogia com três Coordenadores habilitados. Há uma Coordenadora, no Campus
XI, Departamento de Ensino da UNEB, situado no município de Serrinha, com especialização em formação do
alfabetizador. Destaca-se em termos de qualificação, a Coordenadora Regional do Campus XX, no Município de
Brumado, por estar cursando na UFBA o doutorado em educação.
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Levando-se em conta a definição de Josso (2004:48) sobre a experiência formadora que “implica uma
articulação conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação”, é preciso destacar a
importância da experiência para os processos de formação, tornando-se diferenciada a atuação pedagógica
quando o Formador, ou Orientador, ou Coordenador já possuía experiência anterior com a educação de jovens e
adultos.
GRÁFICO V - PERFIL DOS FORMADORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA

Fonte: NEJA/ 2004/2005- Cadastramento dos Formadores
Referente aos Formadores que realizaram a capacitação dos professores do Programa Alfabetização
Solidária, estes apresentam um perfil similar ao dos demais Formadores, sendo em sua maioria formados em
Pedagogia (53%), um terço tem a licenciatura em Letras (33%), e a minoria tem cursos de Ciências (7%) e
Filosofia (7%), conforme é demonstrado no Gráfico V. Neste coletivo, 80% desempenham a função de docentes
na UNEB e 20% são ex- alunas desta instituição e professoras de escolas públicas (de acordo com a Ficha
Cadastro dos Formadores).
Dada as exigências do programa, a universidade conveniada elabora e executa uma proposta pedagógica
contemplando uma formação diferenciada que visa atender às diversas características dos alfabetizadores; esta
formação se dá mediante cursos, encontros de estudo e por acompanhamento sistemático, mediante visitas
técnicas aos municípios envolvidos na proposta. De acordo com as diretrizes do programa, “a primeira
exigência é compreender e
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discutir o contexto social em que vivem alfabetizadores e alfabetizandos, desvelando sua realidade históricocultural” (ALFASOL, 2000, p.24).
Segunda dimensão - a formação continuada de alfabetizadores e orientadores do programa

A formação continuada vem sendo o principal instrumento de operacionalização dos Programas AJA
Bahia e Alfabetização Solidária, sendo respectivamente, o Orientador Pedagógico ou o Coordenador Setorial as
peças fundamentais para o desenvolvimento de um plano de trabalho elaborado juntamente com o alfabetizador.
Estes educadores, que possuem curso superior em Pedagogia e em outras áreas, analisam a produção dos alunos,
planejam novas investigações sobre os conhecimentos e experiências dos alunos, realizam atividades
especificamente voltadas para a superação das dificuldades de aprendizagem, encontradas no processo educativo,
e para a construção de novos conhecimentos ao nível da leitura, da escrita e da matemática.
A formação dos professores visava familiarizar o alfabetizador com as situações de letramento
entendido por Kleiman (1995) como “as práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da
escrita, não limita as práticas de ler e escrever ao uso de textos escritos”. “O letramento está também presente na
oralidade [...] uma atividade que envolve apenas a modalidade oral, como escutar notícias de rádio, é um evento
de letramento, pois o texto ouvido tem as marcas de planejamento, lexicalização típicas da modalidade escrita”
(Kleiman, 1995, p.181-182).
Esta formação era pautada por uma metodologia que privilegiava a teorização sobre a ação do dia a dia
na sala de aula e nos espaços educativos, buscando trabalhar a autonomia e incentivando a reflexão do
alfabetizador sobre a sua própria prática. O que se constatou, a partir de observações da prática e de relatos dos
próprios alfabetizadores, era a crença de que a teorização sobre a prática era praticamente impossível para eles,
vez que estes detinham pouca familiaridade e conhecimentos escassos sobre as teorias de Vygotski, Piaget, Paulo
Freire para ter uma atuação mais consistente e chegar a identificar os conteúdos que os alunos necessitavam
aprender. Pode-se citar como exemplo, a dificuldade destes alfabetizadores de efetuarem uma análise acerca das
escritas dos seus alunos e classificá-las por níveis, tais como: o nível pré-silábico, o silábico, o alfabético e, ainda
estruturar atividades que visassem que os alunos ultrapassassem o nível onde se encontravam para emergir a
outro nível mais avançado em termos de sua aprendizagem.
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Concernente à compreensão que detinham sobre os analfabetos, era a de que se tratava de uns
“coitadinhos”, de “cegos perante o conhecimento”, de “incapazes”, que “falam errado’, que ainda não sabem ler
e nem escrever; estes professores não reconheciam o erro como sendo construtivo, ou melhor, não sabiam que o
erro se tratava de uma etapa de construção pelos educandos de uma determinada hipótese sobre a escrita, que
deveria ser substituída por outra(s) hipótese(s), desestabilizando o conhecimento prévio e ajudando-os a
construírem novas hipóteses e novas concepções. Não sabiam, portanto, como intervir, o que fazer para
modificar a situação dos analfabetos, como fazer para que eles aprendam a ler e a escrever, como respeitar a sua
fala e trabalhar a língua padrão, como aceitar e conviver com a diversidade e construírem avanços em relação à
sua prática.
Diante deste quadro crítico, é que o processo de formação continuada investia muito na qualificação do
alfabetizador, instituindo, pela equipe da Universidade, a figura do Coordenador Pedagógico ou do Coordenador
Municipal na tentativa de desenvolver uma prática reflexiva, reforçando o acompanhamento e aumentando a
carga horária da capacitação que passou de 32 horas para 120 horas, com a duração de seis meses.
O Cronograma da Formação dos Alfabetizadores e Orientadores Pedagógicos do Programa Brasil
Alfabetizado/AJA Bahia transcorreu conforme a previsão, sendo que o período da formação inicial dos
alfabetizadores foi de maio a julho do ano de 2004.
Destaca-se os municípios de Livramento de Nossa Senhora, o de Ribeira do Amparo e o de Ituaçu onde
foi possível a constituição de duas turmas durante a formação inicial, como também nos municípios de
Guanambi e Campo Formoso, que, posteriormente, se formaram duas turmas de alfabetizadores, a fim de
garantir a qualidade do trabalho pedagógico.
Esta formação inicial precedeu o início das aulas, no período de maio a julho de 2004, se estendeu até
dezembro, com uma carga horária de (74) setenta e quatro horas, sob a responsabilidade de (24) vinte e quatro
Docentes da UNEB e da SEC, envolvendo grupos diferenciados, com o propósito de preparar os alfabetizadores
e Orientadores Pedagógicos selecionados para esta experiência pedagógica 12·.
O Quadro XV, intitulado “Ações de Formação Inicial e Continuada envolvendo Alfabetizadores”
apresenta as atividades desenvolvidas, o período, a carga horária, o tipo de profissionais responsáveis pela ação e
os resultados esperados no programa. Exibe ainda a carga horária prevista, de 102 horas (ultrapassando o mínimo
exigido pelo regulamento do programa, que era de 80 horas), visando a qualificação dos alfabetizadores e
orientadores.

12

Ver Quadro 2, no Apêndice III.
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Destaca como formadores, os Docentes da UNEB e da SEC, os orientadores pedagógicos, os coordenadores
regionais que eram os principais responsáveis pelas ações de formação.
QUADRO XV - AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA ENVOLVENDO
ALFABETIZADORES

ATIVIDADE

Formação
Inicial de
alfabetizador
Orientadores
pedagógicos

Formação
Continuada de
Orientadores e
alfabetizadores

Formação
Continuada do
alfabetizador e
elaboração
Planejamento

PERÍODO

Maio a Julho
2004

Agosto a
Dezembro
2004

Julho a
Dezembro de
2004

CARGA
HORÁRIA

30 horas

24 horas

48 horas

RESPONSÁVEIS

Formadores: 24
Docentes da
UNEB/SEC.

16 Coordenadores
Regionais Docentes de
15 Departamentos da
UNEB.

117 Orientadores
Pedagógicos

RESULTADOS
ESPERADOS
Realização da ação de
formação com 30
horas envolvendo 86
municípios,
alfabetizadores e 117
orientadores
distribuídos em 1.991
turmas.

Realização de encontros de
formação, totalizando 24
horas, objetivando a
qualificação de
alfabetizadores e de 117
Orientadores.
Realização de 48
horas de formação
planejamento,
semanalmente,
visando a
qualificação de
alfabetizadores nos
86 municípios
baianos.

Fonte: Programa AJA BAHIA -2004

Os alfabetizadores, durante seis meses, participaram das ações de docência, planejamento de ensino,
formação continuada, além de outras atividades que aconteceram nos espaços educativos. Como exemplo de
uma atividade referente ao Programa AJA BAHIA, que ocorreu nos espaços alternativos, pode-se citar a do
Município de Jandaíra, com 261 alunos, onde foi realizada uma palestra na área de saúde, sobre a prevenção do
câncer, e após a mesma foi oportunizado à alfabetizadora e às alfabetizandas se submeteram a exames médicos
ginecológicos para prevenção do câncer de útero, sendo encaminhadas para o devido tratamento, nos casos em
que os exames acusaram algum distúrbio, o que ficou demonstrado
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que havia uma articulação, embora precária, entre as Secretarias de Educação e de Saúde no desenvolvimento
deste programa.
A formação dos professores estava estruturada em duas etapas, tanto no Programa AJA BAHIA como
no ALFASOL, ou seja, a Ação I que correspondia à formação inicial, realizada no primeiro momento, ficava sob
a responsabilidade de especialistas, docentes da UNEB e de outras instituições; a Ação II, que era o momento da
formação continuada, era realizada durante todo o processo de desenvolvimento dos programas e ficava sob a
incumbência dos Orientadores Pedagógicos (no caso do Programa AJA BAHIA), ou do Coordenador Setorial
(no caso do Programa ALFASOL).
A Tabela 6 (no Apêndice VII) apresenta a estrutura de funcionamento da formação continuada com o
quantitativo de alfabetizadores e orientadores e a distribuição das 53 turmas nos diferentes municípios, referente
ao Programa AJA BAHIA. Nota-se, nesta tabela, o quantitativo de 2.097 professores/alfabetizadores
participando da capacitação inicial, mas, após a primeira etapa do programa, houve a desistência de 106
alfabetizadores, contando até o final do trabalho com 1.991 professores. O Município de Sobradinho com 104
alfabetizadores e o de Livramento de Nossa Senhora com 93 alfabetizadores despontam como os locais de maior
concentração de agentes educativos em processo de formação. Os municípios de Contendas do Sincorá (com 13),
Capim Grosso (com 19), Esplanada (com 20) e Iguaçu da Bahia (com 23) aparecem com os locais de menor
concentração de alfabetizadores em processo formativo.
Concluindo a análise com base nesta segunda dimensão, pode-se afirmar que a formação continuada de
acordo com relatos dos supervisores representou:



troca de experiência sobre o trabalho com os jovens e adultos, tendo em vista que a formação da
maioria dos alfabetizadores é preparada para o ensino com as séries iniciais;



levantamento de sugestões de atividades diferenciadas a serem trabalhadas em sala de aula;



levantamento de dúvidas sobre alunos e documentos a serem enviados ao NEJA;



orientação e reflexão sobre a prática pedagógica;



um feed-back entre orientadores, alfabetizadores e coordenadores regionais;



desenvolvimento de maior sensibilidade e gosto pelo trabalho;



incentivo para que mantenham a freqüência dos alunos nos espaços educativos;
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um trabalho de conscientização sobre a importância de se freqüentar a escola.

As escolas que foram visitadas e os aspectos observados pelos Supervisores são, de forma panorâmica,
mostrados no Quadro 6 (no Apêndice VIII), onde se misturam diversos problemas e dificuldades com alguns
elogios ao trabalho dos alfabetizadores e à atuação da Secretaria Municipal de Educação. Neste quadro, se
destaca a atuação dos professores no sentido de que estão desenvolvendo um bom trabalho pedagógico, eram
muito ativos, interessados na aprendizagem dos alunos, cooperativos, havendo entrosamento e interação entre
professores e alunos.
Com referência ao Programa Alfabetização Solidária, o objetivo principal da formação seria capacitar
alfabetizadores que iram atuar no programa, visando desenvolver competências, habilidades e atitudes para o
bom desempenho dos mesmos em sala de aula. Tentava-se também discutir com os alfabetizadores a função
social da leitura e da escrita durante o processo de formação e analisar concepções de alfabetização, como se
aprende, como se ensina dentro de uma perspectiva construtivista.
Os dados obtidos e as informações oriundas dos relatórios dos Supervisores permitiram realizar as seguintes
inferências sobre a formação:



A formação continuada tem sido um grande desafio tanto para formadores, como para os
alfabetizadores e orientadores diante da diversidade de situações, das diferenças regionais, das
dificuldades e dos vários entraves surgidos no próprio desenvolvimento do trabalho formativo.



O comprometimento dos alfabetizadores e dos orientadores vem conseguindo superar os desafios da
prática e utilizar, na medida do possível, os ensinamentos, conteúdos e metodologias trabalhados na
formação continuada.
Uma constatação deste estudo diz respeito à importância de toda a equipe que compõe cada programa

estar envolvida em um processo de formação continuada, tanto no que diz respeito aos alfabetizadores, como aos
Orientadores Pedagógicos, aos Coordenadores e, neste caso, há um diferencial quando o responsável direto pela
formação tenha concluído um curso superior e/ou tenha experiência em classes de educação de adultos.

Tânia Regina Dantas (2009)

235

Terceira
dimensão:
o acompanhamento
do trabalho do
educacionais nos espaços educativos e alternativos e na formação

professor

pelos

agentes

Apoiando-se nas respostas e nos depoimentos dos orientadores e supervisores aos questionários
aplicados e em observações da prática pedagógica dos professores, a proposta de acompanhamento da UNEB
primou pela diversidade das técnicas utilizadas e pela abrangência de dados levantados acerca do trabalho do
professor e dos agentes educativos engajados nos programas. Subsidia também a metodologia e esta terceira
dimensão, as observações feitas pela equipe do NEJA desta Universidade, durante as visitas aos Municípios.
Apresenta-se, no Quadro 7 (no Apêndice IX), o Mapeamento a partir dos relatórios dos dezesseis
Coordenadores Regionais onde constam os problemas encontrados, os encaminhamentos, as informações sobre a
atuação dos Alfabetizadores, acerca da integração e participação do executivo municipal, nos diferentes
municípios do Programa AJA BAHIA que estão sendo analisados em seu conjunto. Muitos problemas,
mencionados neste quadro, se referem às questões administrativas, como a ausência de alguns alfabetizadores
por doença, cansaço ou desestímulo frente ao trabalho e à precariedade do transporte escolar. Outros problemas
são referentes à dificuldade de relacionamento entre educador e educando. Dentre os aspectos pedagógicos, a
falta de formação específica do alfabetizador é um problema redundante, mas, se destaca alguns aspectos
positivos como o comprometimento dos alfabetizadores em desenvolver um trabalho de qualidade nos espaços
educativos.
Outras informações sobre o acompanhamento da prática pedagógica dos professores e o trabalho dos
Orientadores nos diversos municípios baianos estão sendo expostas no Quadro 8, intitulado “Acompanhamento
das ações relatadas pelos Supervisores” (Apêndice X). Destacam-se neste quadro, o planejamento das aulas,
aspectos sobre a regência de classe, detalhes acerca do acompanhamento da prática pedagógica, referências sobre
o material didático e os espaços educativos, algumas observações gerais. Os Supervisores observaram que
algumas atividades desenvolvidas estão infantilizando o educando, que há necessidade de investir na formação
dos Orientadores que atuam diretamente com os Alfabetizadores nos espaços educativos. O acompanhamento
não está sendo realizado na zona rural (segundo consta neste quadro), justamente, onde existe maior
concentração de analfabetos e de alfabetizadores menos qualificados. Destacam também, de maneira positiva,
que a experiência de alguns Orientadores tem ajudado bastante no acompanhamento da prática.
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Os dados obtidos e as informações levantadas nos relatórios dos Supervisores, Coordenadores Regionais
permitem realizar as seguintes inferências acerca do acompanhamento do trabalho do professor:



A diferenciação no trabalho pedagógico é muito significativa quando o alfabetizador já participou,
anteriormente, em outras etapas de programas da educação de jovens e adultos, tanto do Programa
Alfabetização Solidária como do Programa AJA BAHIA;



A qualidade do trabalho de orientação pedagógica e de acompanhamento aos alfabetizadores é
bastante acentuada e significativa quando o profissional que realiza este trabalho possui nível
acadêmico, tendo curso universitário;



A vontade de aprender é tão grande que supera os transtornos causados pela chuva, pelo calor, pelo
frio, tem alunos que se deslocam tanto por terra percorrendo até oito quilômetros, como mediante
uma travessia marítima de certa forma arriscada para não faltar às aulas do programa de
alfabetização;



O comprometimento dos alfabetizandos em desenvolver o trabalho educativo com qualidade é um
fator preponderante para o sucesso do programa, confirmado na maioria dos municípios;



O trabalho pedagógico com o alfabetizando adulto é um enorme desafio face às suas histórias de vida
de fracassos anteriores, de desmotivação e de baixa estima para aprender a ler ou escrever.
A análise conclusiva acerca desta dimensão permite acentuar que estudos e pesquisas vêm

demonstrando a importância das experiências prévias na área de atuação dos profissionais, tanto no que diz
respeito à formação de professores, como nas ações de acompanhamento e avaliação, facilitando a compreensão
de um conjunto de disposições, interesses e de valores presentes no trabalho do professorado (Maciel, 2002).
Neste trabalho, ficou evidente que os formadores, orientadores e coordenadores dos dois programas que
detinham experiências anteriores realizaram um trabalho pedagógico mais consistente e com resultados e
avanços positivos.
De acordo com o depoimento de uma Orientadora (Município de Guanambi) do Programa AJA BAHIA
que reflete muito bem o que representou o acompanhamento e o trabalho pedagógico nos espaços educativos
“não foi possível colocar todos os acompanhamentos, visto (sic) constantemente as turmas, pois é um momento
muito
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importante para conhecer melhor os alfabetizandos, sua cultura, seus valores, seu saber, suas necessidades,
inclusive, acompanhar de perto o trabalho dos alfabetizadores, observando, registrando, intervindo, enfocando
alguns pontos positivos e negativos que são discutidos nos planejamentos”.
Reflexões sobre a prática do alfabetizador
Visando subsidiar a análise qualitativa foi selecionada uma amostra composta por (30) trinta professores e
Orientadores que atuaram no Programa AJA BAHIA e (28) vinte e oito professores que trabalharam no
Programa ALFASOL, durante o ano letivo de 2004, em vários municípios baianos. A análise dos dados se
baseou nos próprios instrumentos utilizados pelos agentes educacionais para fazer o acompanhamento da prática
pedagógica do alfabetizador.
A análise preliminar dos dados destes programas permitiu-me enveredar por algumas reflexões importantes
sobre a prática do alfabetizador que me ajudaram a ter uma visão geral do trabalho pedagógico em diferentes
municípios baianos, a conhecer melhor o desenvolvimento dos programas, e saber elencar as principais
dificuldades, os acertos dos professores, o aprendizado que foi gerado a partir do processo de alfabetização, os
sentimentos e as representações dos professores em relação à sua própria prática educativa.
Convém sinalizar que, dentre outros critérios, os programas instituíram como condições indispensáveis para
ser alfabetizador: a disponibilidade para o trabalho, a capacidade de organizar a sua classe com, no mínimo, 25
alunos, a competência para atuar pedagogicamente e o compromisso de se manter no programa durante seis
meses.
Os instrumentos de acompanhamento dos programas de alfabetização AJA BAHIA e Alfabetização
Solidária13 se revelaram como uma rica fonte de conhecimento das representações dos professores sobre os
alunos e a prática educativa em EJA. Com a ajuda destes instrumentos, é que foi possível vislumbrar algumas
instigantes reflexões do alfabetizador acerca de sua própria prática nos espaços educativos e nos principais
municípios onde as ações de alfabetização de jovens e adultos estavam sendo desenvolvidas. Considerando-se as
respostas e depoimentos dos alfabetizadores frente aos propósitos e objetivos deste trabalho investigativo, é que
estas reflexões foram agrupadas em sete categorias de análise, levando-se em conta também alguns eixos
norteadores que foram priorizados: os acertos, as dificuldades encontradas, o aprendizado do
professor/alfabetizador,

13

Registro da Prática Semanal (Anexo V), Fase I Relatório (Anexo VII) e Ficha de Seleção do Programa
Alfabetização Solidária (Anexo VIII).
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o ser professor, as descobertas sobre si mesmo, os sentimentos e as sugestões sobre a sua própria prática, a saber:

a) Em relação aos acertos dos professores:


“O que deu certo com relação aos alunos foi a cooperação entre eles, um ajudando o outro na hora das
dificuldades com a escrita” (resposta de uma professora do município de Inhambupe).



“As leituras também incentivaram muito o aluno a ler ou a perceber que a leitura e a matemática são
fundamentais para o homem” (resposta de uma professora do município de Itaberaba).



“Estou tendo paciência, dedicação e amor para concluir esse trabalho tão bonito que é ensinar
adultos” (resposta de uma professora do município de Araci).



“Já fizemos um livro de receitas de remédios caseiros AJA BAHIA e estamos pensando também em
produzir um caderno de versos” (resposta de uma professora do município de Andaraí).



“Conversando bastante com eles, mostrando que nada é impossível quando nós queremos e que não é
impossível, apesar de ser adultos, aprender a ler e escrever” (resposta de uma professora do município
de Sátiro Dias).



“O que deu certo é que a maioria dos alunos tem condições de aprender muito” (resposta de uma
professora do município de Rio Real).



“Fazer com que façam a escrita e a identificação do próprio nome. E mostrar para eles, como se faz
para transformar o cálculo mental para a linguagem matemática” (resposta de uma professora do
município de Inhambupe ).



“Ir treinando a leitura com os alfabetizandos de textos diversificados em sala de aula com a ajuda de
alfabetizadores” (resposta de uma professora do município de Paripiranga).
Verifica-se que quase todos os acertos mencionados são referentes aos alunos, a não ser na questão de

se produzir um livro de receitas e de um caderno de versos é que são apontados acertos que estão relacionados
diretamente com o trabalho dos professores/alfabetizadores. A preocupação com a leitura e a escrita é
evidenciada em várias respostas destes professores, vez que a depender das competências adquiridas pelo aluno
para ler e escrever textos variados, que deverá ir além da simples decodificação de símbolos e códigos, é que se
pode considerar que a alfabetização foi realizada com êxito. Tendo a

Tânia Regina Dantas (2009)

239

Matemática como uma das áreas de conhecimento obrigatória no processo de alfabetização, era natural que ela
aparecesse também dentre as preocupações destes agentes educativos.
Alguns aspectos do caráter do professor estão mais evidenciados do que outros, mediante as
respostas,tais como: a cooperação, a paciência, a dedicação, o amor, a ajuda aos alunos. Demonstraram que
existe uma conscientização das condições de vida dos educandos e que faz parte do trabalho dos professores
encontrarem estratégias de ensino que levem em conta as necessidades do alunado.

b) Em relação às dificuldades encontradas:


“As dificuldades encontradas é que alguns alunos não conhecem ainda as letras do alfabeto, mais
nada que não possa ser superado” (resposta de uma professora do município de Jandaíra).



“Atender melhor o aluno com mais dificuldade a desenvolver mais atividade escrita para que ele
possa ir conhecendo melhor as letras e assim se identificando no mundo da escrita” (resposta de uma
professora do município de Olindina).



“O que eu posso fazer é dar a minha contribuição como educador trabalhando com eles e procurando
com eles o melhor caminho para resolver as dificuldades que surgirem” (resposta de um professor do
município de Jaborandi).



“Trabalhando melhor com mais atenção com os alunos que têm mais dificuldades na escrita”
(resposta de uma professora do município de Palmas de Monte Alto).



“Dar a cada dia a minha contribuição como educadora para assim podermos juntos vencer as
dificuldades” (resposta de uma professora do município de Ituaçu).



“O alfabetizador e o alfabetizando lendo, escrevendo, recortando, colando, tentando melhorar as
dificuldades encontradas pelos alfabetizandos” (resposta de uma professora do município de
Inhambupe).



“O manuseio de material concreto, a criação de problemas pelos próprios alunos, apresentar
problemas simples, lançando alguns para os alfabetizandos pensarem e querer resolvê-los” (resposta
de uma professora do município de Aramari).



“Compreender e aprender a maneira que eles acham que é como se escreve, se conta e trabalhar mais
com textos” (resposta de uma professora do município de Esplanada).
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“De forma clara e objetiva mostrar para eles o caminho mais fácil, conversar muito, incentivá-los a
não desistir, não ficar passando o mesmo tipo de atividade, estar sempre inovando e buscando novos
métodos. Fazer atividades que eles participem e sintam-se útil na sala de aula” (resposta de uma
professora do município de Olindina).

Dentre as dificuldades mais enfatizadas pelos alfabetizadores apareceu a escrita, o trabalho com textos, em
primeiro plano, seguida de dificuldades sobre problemas em Matemática; notando-se também a necessidade de
inovar, buscar novos métodos para sanar as dificuldades dos alunos.
A influência das idéias de Emília Ferreiro sobre alfabetização é evidenciada em duas respostas destas
professoras: aquela que fala em “compreender e aprender a maneira que eles acham que é como se escreve [...] e
aquela que menciona que o professor deve “de forma clara e objetiva mostrar para eles (os alunos) o caminho mais
fácil”. Esses depoimentos permitem perceber que as professoras deslocaram as suas preocupações do ensinar para o
aprender, mudando as suas perspectivas sobre a alfabetização, passando a levar em conta a perspectiva de quem
aprende, e não a de quem ensina, na tentativa de descobrir as hipóteses que os alunos fazem sobre a escrita (Ferreiro,
1985).
Em alguns depoimentos, não ficou aparente a especificação das dificuldades, que foram apresentadas de
forma genérica, tais como:
Dar a cada dia a minha contribuição como educador para assim podermos juntos
vencer as dificuldades”; “o que eu posso fazer é dar a minha contribuição como
educador trabalhando com eles e procurando com eles o melhor caminho para
resolver as dificuldades que surgirem (Professor do AJA BAHIA).
Ficou evidente a preocupação dos alfabetizadores com a superação das dificuldades dos alunos adultos e que
esta superação depende muito do desempenho dos agentes educativos, que se precisa estimular a participação dos
alunos, proporem atividades que levantem a auto-estima dos alunos adultos, fazendo com que eles se sintam
incentivados, como enfatizam nestes trechos selecionados: “tentando melhorar as dificuldades encontradas pelos
alfabetizandos” [...] “mostrar para eles o caminho mais fácil, conversar muito, incentivá-los a não desistir” [...]
“fazer atividades que eles participem e sintam-se útil na sala de aula”.

c) Em relação ao aprendizado dos alfabetizadores com as observações dos colegas, amigos,
professores, orientadores pedagógicos:
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“O que não fiz bem foi na parte do incentivo, isso achei um ponto negativo da minha parte, só
preciso usar mais criatividade” (resposta de uma professora do município de Aramari).



“O que posso é fazer com que o aluno que tem mais conhecimento ir ajudando o outro e assim
podermos vencer as dificuldades” (resposta de uma professora do município de Paripiranga).



“O que aprendi é que para a gente desenvolver um bom trabalho tem que ter paciência com os alunos
e fazer com que o aluno goste da aula que ela não seja cansativa” (resposta de uma professora do
município de Ituaçu).



“Que todos nós construímos conhecimentos” (resposta de uma professora do município de Olindina).



“Aprendi muitas coisas novas que ainda não tinha conhecimento como trabalhar melhor em sala de
aula” (resposta de uma professora do município de Jandaíra).



“Adquiri as idéias de como prender a atenção dos jovens e adultos que já não dispõem de paciência e
de interesse nas aulas” (resposta de uma professora do município de Andaraí).



“Senti-me realizada em poder passar um pouco do que aprendi” (resposta de uma professora do
município de Retirolândia).



“Aprendi a ser mais prestativa comigo mesma em relação a essas atividades e exigir dos alunos sem
forçá-los a nada deixando-os à vontade” (resposta de uma professora do município de Piraí do Norte).



“Uma coisa percebo claramente, os alunos que não estudaram por falta de oportunidades, são mais
interessados e mais dedicados” (resposta de uma professora do município de Jaguari).



O que aprendi é que “a cada planejamento, vou ganhando mais experiências, idéias de como trabalhar
melhor com atividades que atendam à necessidade de cada aluno” (resposta de uma professora do
município de Inhambupe).



“Que a educação é essencial para desvendar os mistérios que o mercado oferece lá fora” (resposta de
uma professora do município de Serrolândia).



“Fazer uma recapitulação dos assuntos através de exposições dialógicas e em seguida, aplicações de
atividades” (resposta de uma professora do município de Miguel Calmon).
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O professor deste programa se preocupa também com a sua própria aprendizagem, em adquirir mais
conhecimentos, em refletir sobre a sua prática, em contribuir para o aluno aprender e em fazer cada vez melhor o
seu trabalho como alfabetizador.
Levando em consideração a importância da aprendizagem dos alfabetizadores para a sua prática
pedagógica, as respostas foram analisadas e reagrupadas em novas subcategorias. Assim é que de acordo com as
respostas (item c, na p.240) dos professores/alfabetizadores, relacionadas ao seu próprio aprendizado, elas foram
enquadradas em três subcategorias distintas, a saber:



o aprendizado em relação ao conhecimento adquirido



o aprendizado em relação à metodologia aplicada com o aluno adulto



o aprendizado em relação às características dos alunos.

Nesta primeira subcategoria, em relação ao conhecimento adquirido, encontram-se respostas dos
professores que fazem alusão ao conhecimento de forma muito vaga como “o pouco que aprendi”, “adquiri as
idéias”, “ganhando mais experiências”, “coisas novas”; outra resposta se refere ao aprendizado em termos de
conhecimento como uma construção, ou seja, “todos nós construímos conhecimentos”. Denota-se, a partir destas
respostas, a influência da abordagem construtivista que era muito incentivada durante a formação permanente
destes professores.
Quanto à segunda subcategoria, em relação à metodologia aplicada com o aluno adulto, aparecem
referências ao aprendizado com destaque para as estratégias metodológicas, como nestas respostas: “fazer uma
recapitulação dos assuntos através de exposições dialógicas”, “o aluno que tem mais conhecimento ir ajudando
ao outro”, ”como trabalhar melhor com atividades”, “para a gente desenvolver um bom trabalho temos que ter
paciência com os alunos e fazer com que o aluno goste da aula que ela não seja cansativa”. Analisando estas
respostas, nota-se a influência das idéias do educador Paulo Freire quando enfatiza o diálogo para garantir a
aprendizagem dos alunos, permitindo a sua participação nas aulas, como também uma forma de respeitar a
cultura de origem do aluno adulto.
Já na terceira subcategoria, em relação às características do aluno, o destaque é para as respostas que
denotam o aprendizado dos professores a partir do conhecimento de algumas características peculiares dos
alunos adultos, tais como: “os alunos que não estudaram por falta de oportunidades, são mais interessados e
mais dedicados”, “como prender a atenção dos jovens e adultos que já não dispõem de paciência e de interesse
nas aulas”. Estas
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respostas demonstram a preocupação dos professores em relação à aprendizagem dos alunos jovens e adultos,
confirmando a especificidade desta modalidade educativa vez que o alunado apresentava características bem
singulares e diversas daquelas apresentadas pelo aluno do ensino regular. Estes alunos apresentavam histórias de
vida bem marcadas pelo insucesso, pela luta pela sobrevivência, pela desistência e abandono da escola para
ingressar no mundo do trabalho.

d) Em relação ao que descobriu sobre si mesmo, seu modo de ensinar e de tratar os alfabetizandos:


“Descobri que ainda posso melhorar muito em alguns pontos” (resposta de uma professora do
município de Paratinga).



“Descobri que não podemos viver sozinho, que a ajuda dos outros é muito importante” (resposta de um
professor do município de Andaraí).



“Descobri que sou bom no meu trabalho e a minha relação com os educandos é boa, o atendimento que
dou a um, dou a todos” (resposta de um professor do município de Ribeira do Amparo).



“Descobri que a vida é cheia de problemas e precisamos do outro para ajudar” (resposta de uma
professora do município de Campo Formoso).



“Descobri o quanto sou paciente e compreensiva com os alunos que não são mais pacientes e ao mesmo
tempo me senti mais feliz. Tive a certeza de que ensinar era algo que eu sentia prazer em fazer”
(resposta de uma professora do município de Sobradinho).



“Descobri que gostava do que estava fazendo, tive muita calma, tolerância, compreensão” (resposta de
uma professora do município de Andaraí).



“Fiquei bastante surpresa que eu pensava que ia ser mais difícil trabalhar com essa atividade e obter a
compreensão de todos, foi maravilhoso” (resposta de uma professora do município de Itaberaba).



“Descobri que cada dia eu aprendo mais com eles (os alfabetizandos) todos os dias” (resposta de uma
professora do município de Pindaí).



“Que gosto de estar em contato com pessoas que precisam de mim e que sabem que também vão me
ensinar muitas coisas, valores humanos, cultura. Às vezes me sinto mãe deles ensinando a dar os
primeiros passos e aprendendo a cada dia com os passos deles” (resposta de uma professora do
município de Inhambupe).
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“Fazer com que eles descubram um modo de transformar para a escrita o que eles resolvem
mentalmente” (resposta de uma professora do município de Serra Dourada).



“Descobri que não só posso ensinar a eles (alfabetizandos) ler e escrever, mas a enxergar o mundo com
outros olhos. Nunca pensei que poderia ser uma professora e, principalmente, de jovens e adultos, mas
estou-me esforçando o máximo possível, dando o meu eu, para que todos possam aprender, nem que
seja o suficiente para enxergar o mundo” (resposta de uma professora do município de Abaré).



“Surpreendi-me comigo mesma, pois a única prática que tive como professora foi com crianças super
avançadas de 4ª série e já faz seis anos. Nunca pensei em alfabetizar e, sobretudo, adultos” (resposta de
uma professora do município de Riacho de Santana}.



“A cada aula o professor se renova, busca ser sempre melhor do que na aula passada. Eu descobri que
não devemos se acomodar jamais, por maiores que sejam as dificuldades que surgirem, não devemos
desistir nunca” (resposta de uma professora do município de Igaporã).



“O que descobri foi a capacidade de interação não só como alfabetizadora, mas também como amiga
dos alfabetizandos no decorrer do processo de conhecimento” (resposta de uma professora do município
de Itaberaba).



“Descobri que apesar de ser a primeira vez que estou trabalhando como professora estou me sentindo
bastante realizada e satisfeita, pois estou percebendo que os alunos estão gostando do meu jeito de
ensinar e estão conseguindo alcançar seus objetivos com muito entusiasmo” (resposta de uma
professora do município de Andaraí).
Por mais impressionantes que possam ser estes depoimentos, destaca-se que as alfabetizadoras se

surpreenderam como professoras, vendo a profissão do magistério como uma forma de realização e de satisfação
pessoal. Na verdade, se descobriram como professoras, com capacidade de alfabetizar adultos, mesmo sem ter
uma experiência anterior que respalde a sua prática atual. Outras descobertas dizem respeito à capacidade de
interagir como alfabetizador com os alunos, a renovação que acontece com o professor a cada aula, o
aprendizado que acontece com “os passos dos próprios alunos”, a capacidade de lutar, de não desistir nunca
para conseguir alcançar os objetivos. Aparecem também algumas descobertas no plano pessoal evidenciadas
nestas respostas “descobri que ainda posso melhorar muito em alguns pontos”, “que gosto de estar em contato
com pessoas que precisam de mim e que sabem que também vão me ensinar muitas coisas, valores humanos,
cultura,” descobri o
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quanto sou paciente e compreensiva com os alunos, “que gostava do que estava fazendo”,
“descobri que a vida é cheia de problemas e precisamos do outro para ajudar”.

e) Em relação ao que sentiu sobre a sua própria prática:


“No início um certo medo que logo deu razão a um forte desejo de ajudar aquelas pessoas e de

aprender também com eles”(resposta de uma professora do município de Andaraí).



“Dialoguei com eles, falei que o objetivo de estarmos na sala de aula era aprender e que para isso temos

que perder o medo de falar e mostrar que não se sabe o bastante” (resposta de uma professora do município
de Inhambupe).
O destaque nesses dois depoimentos foi o medo sentido pelas alfabetizadoras diante do seu trabalho
pedagógico, o que, se levando em conta a inexperiência da maioria dos/as alfabetizadores/as, já era de se esperar.
Expressam também que, tanto os alunos como o professor, estão vivenciando uma situação de aprendizagem
(mostrar que não se sabe o bastante, de aprender também com eles). Interessante é terem estabelecido o diálogo
como intermediação para superar o medo, tanto dos/as professores/as como dos alunos, o que mais uma vez faz
recordar Paulo Freire, quando estabelece o diálogo como uma premissa básica para a sua Pedagogia do
Oprimido, quando defende e incentiva as relações dialógicas entre professor e aluno.

f) Em relação às sugestões sobre a sua prática:


“Reconhecer em que estágio encontra-se cada aluno e a partir daí elaborar atividades diferentes para

cada estágio” (resposta de uma professora do município de Inhambupe).



“Trabalhar com textos que relatem o cotidiano da vida em sociedade” (resposta de uma professora do

município de Inhambupe).
Nota-se nestas respostas das professoras, a compreensão de que existem níveis e ritmos diferenciados de
aprendizado do aluno, cabendo ao professor reconhecer o estágio ou o nível em que se encontra o aluno quando
inicia o seu processo de alfabetização. Há também uma preocupação em utilizar outros materiais didáticos, além
dos livros disponibilizados pelo programa, com a utilização de textos extraídos do cotidiano do aluno ou que
relatem este cotidiano, que pode até serem produzidos pelo próprio aluno.
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Um depoimento de uma alfabetizadora (Município de Guanambi) demonstra o lado positivo deste
trabalho neste município, a saber: “a parceria UNEB/PROEX/NEJA vem de forma efetiva colaborar para o
crescimento do índice de pessoas conscientes no país”.
Outra alfabetizadora afirma que “o AJA BAHIA já mobiliza interesses que possibilitam aos envolvidos
uma jornada em caminhos mais caros e mais extensos modificando a face dos oprimidos”.
A amostra composta por vinte e oito professores/alfabetizadores do Programa ALFASOL de dois
municípios (Várzea Nova e Boa Vista do Tupim) respondeu a um questionário contendo questões fechadas e
outras abertas, intitulado “Ficha de Seleção do Programa Alfabetização Solidária” (Anexo VIII), elaborada pelas
Coordenadoras do próprio programa; estes professores expuseram as suas opiniões sobre o significado que tem
para eles o ato de alfabetizar, dentre outros aspectos levantados nos seus depoimentos. A partir das respostas
deste coletivo podem-se agrupar as suas opiniões nas seguintes categorias:

a) a preocupação com o conhecimento/aprendizagem do aluno:
“Levar os jovens ao conhecimento do mundo, das letras, dos números, fazer com que ele se conheça”;
“Levar o aluno a conhecer o mundo das letras e dos números”;
“Melhorar o conhecimento dos alunos que estão se alfabetizando, dar a eles o que não tiveram oportunidade de ter
no passado”;
“Trazer material que eles têm conhecimentos para facilitar a sua aprendizagem e facilitar os conhecimentos para
eles”;
“Que eles possam aprender a ler e a escrever e interpretar o mundo em que vivem”; “Ler e escrever,
conhecer seus direitos e deveres”;

b) a responsabilidade com o ato de alfabetizar:
“Uma responsabilidade muito grande, pois temos a obrigação de diminuir o índice de analfabetismo em nosso
município”;
“Uma tarefa de bastante responsabilidade e dedicação, mas com um único objetivo: envolver o adulto no mundo
da leitura e da escrita, para que ele possa se sentir igual diante da sociedade”;
“Ter paciência, responsabilidade e dedicação com o trabalho, principalmente conseguir essa meta que é que
todos saiam alfabetizados. Por isso é que é um compromisso muito grande para todos nós”;
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“Ter uma responsabilidade muito grande porque temos o dever de mostrar para eles como se faz o seu próprio
nome para que eles possam ter o conhecimento de seus direitos”;
“Que teremos uma grande responsabilidade de ensinar a essas pessoas que a vida não lhes deu oportunidade de
ler e de escrever e que apesar da idade nunca é tarde para nos sentirmos úteis nessa sociedade tão cruel”;
“Um ato de responsabilidade, coragem e pela medida que nós formos avaliar o aprendizado de cada, o
crescimento e vamos ver o grande significado que existe em alfabetizar jovens e adultos”;
“Ter uma responsabilidade muito grande porque temos o dever de mostrar para eles como se faz o seu próprio
nome para que eles possam ter o conhecimento de seus direitos”;
“Ter responsabilidade e muita dedicação para que os jovens e adultos tenham uma aprendizagem melhor”;

c) a conquista da cidadania:
“Tornar um cidadão possível para assinar qualquer documento e ler qualquer informação em placas,
propagandas, revistas, jornais”;
“Que eles reconheçam seus direitos e deveres de cidadão”;
“Encaminhar cada cidadão para um futuro melhor sabendo defender seus valores e deveres”;
“Fazer com que eles vivam na sociedade como um cidadão”;
“Ensinar a ler e escrever e se tornar cidadãos conscientes da cidadania”;
“Que adultos e jovens tenham os seus conhecimentos dos seus direitos e deveres como cidadão aprendendo a
ler e escrever”;

d) a importância de ser professor:
“Uma grande importância que eu vou ter em sala de aula como professor e vou tentar passar o máximo que eu
puder para que eles aprendam e fiquem satisfeitos com o meu trabalho;”

e) a importância da valorização dos conhecimentos dos alunos:
“Porque facilita ao aprendizado”;
“Cada vez valorizamos o conhecimento dos alunos, mais conhecimentos eles vão procurar e buscar”;
“É através do conhecimento do aluno que podemos aprender mais”;
“O aluno que já possui conhecimentos, facilita bastante o restante do grupo no processo de alfabetização”;
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“Eu fico alegre por saber que a partir da hora em que ele tem o conhecimento, passa a ser uma pessoa conhecida”;
“Os conhecimentos desses alunos servem para nós também e são muito importantes”;
“Apesar de não serem alfabetizados, eles conhecem a escola da vida, mas passam coisas que ainda não sabem”;
“Cada novidade que os alunos trazem para sala de aula é vista como melhoria de sua capacidade de aprender”.
Esses depoimentos demonstram que a experiência pedagógica dos professores do Programa ALFASOL
provocou uma mudança radical a respeito da imagem que tinham sobre os alunos de EJA, deixando de vê-los
como “coitadinhos”, pessoas “que não sabem ler e nem escrever”, como “pessoas cegas”, “que não têm interesse
em aprender” para acentuar as transformações pelas quais passavam a partir do contato e do convívio com novos
conhecimentos e à medida que aprendiam a ler e a escrever.
Denotam a preocupação dos alfabetizadores/as em que os seus educandos adquiram conhecimentos aos
quais têm direito e que, por diversas circunstancias não tiveram acesso no passado, para que possam conhecer e
usufruir dos seus direitos e deveres como qualquer cidadão. O centro dessas preocupações é com a aprendizagem
da leitura e da escrita, com a interpretação do mundo em que estes educandos vivem e/ou sobrevivem.
Estão convencidos de que o ato de ensinar a jovens e adultos requer uma grande responsabilidade do
alfabetizador para que os educandos aprendam melhor, possam efetivamente ser alfabetizados, mudarem as suas
próprias imagens, sentindo-se úteis e em situação de igualdade perante as demais pessoas na sociedade. Isto
significa tornarem-se cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, saber defender os seus valores e ter um
futuro melhor do que o presente.
Valorizam, também, o conhecimento dos alunos, na verdade, os saberes práticos que eles já possuem,
que trazem para a sala de aula ou para o espaço educativo, que aprenderam na escola da vida, como também os
conhecimentos que os alunos vão procurar e buscar no processo de alfabetização.
Essas mudanças frente às imagens negativas que faziam antes de iniciar o trabalho de alfabetização
podem ser agrupadas em outras cinco categorias, levando-se em conta alguns aspectos determinantes nos
depoimentos dos alfabetizadores, a saber:

a) a questão do conhecimento e da liberdade:


Ele se sente outro ser, tudo que vê quer ler e escrever;
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Eles se sentem livres, sentem-se como pessoas do mundo superior;



O aluno começa a ler tudo que vê pela frente, ele produz texto, bilhete, cartas e, principalmente na sala
de aula, quer sempre se expressar, mostrar que aprendeu a ler e escrever;



Os alunos começam a ler tudo que vê: placas de ruas, propagandas políticas. Isso tudo ajuda no avanço
da leitura e da escrita;



O aluno quando começa a ler e escrever reina dentro dele uma sensação de liberdade e estimula ainda
mais o interesse pela escola;



Houve mudanças para eles porque através das aulas eles “tiveram” uma aprendizagem melhor e
facilitou para eles aprender a ler e escrever.

b) a questão da segurança:


Passa a ter mais segurança no mundo em que vive (no trabalho, no transporte);



Ter mais segurança para que os alunos sejam independentes;



Ele passa a ter mais segurança no seu novo mundo de transformações, isto é, conhecimento bancário,
emprego, etc.

c) a questão da auto-estima:
 As transformações são excelentes, pois a partir do momento que o educando aprende a ler e escrever, ele
se sente importante e a sua auto-estima mais elevada;

 As transformações que os alunos adquirem são muito importantes e significativas para cada um deles, pois
quando aprendem a ler e escrever, a sua auto-estima aumenta e sua importância na sociedade também.

d) a questão dos direitos e da cidadania:


Eles se sentem mais cidadãos, passam a conhecer seus direitos e se comunicar melhor na sociedade em
que vivem;



Tornam-se cidadãos conscientes da cidadania e conhecem o mundo em que vivem com mais clareza;



O aluno descobre a sua identidade, a sua capacidade de cumprir tarefas como qualquer cidadão;



Ele não vai ser mais um aluno alfabetizando, eles passam a conhecer seus direitos que antes eles não

conheciam;
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Ele saberá a importância de hoje em ser alfabetizado, ter a clareza e a consciência de seus direitos e

deveres.

e) a questão dos valores:


Ele entra em um mundo melhor, aprende a mostrar seu valor dentro da sociedade;



Os alunos que sabem ler e escrever não têm dificuldade em nada, eles têm como se comunicar melhor;



Entrar no novo mundo, isto é, de emprego, de conhecimento, de grandes transformações.
Foram encontrados relatos de Orientadores que destacaram que os resultados alcançados pelos

Programas AJA BAHIA e ALFASOL têm superado aos anteriores programas devido ao gerenciamento realizado
pela UNEB. Alguns Orientadores do Município de Salvador deram depoimento de que, especialmente, “houve
esclarecimentos sobre o Programa AJA BAHIA/ Brasil Alfabetizado”, “entendimentos dos princípios do sistema
alfabético, da aquisição da leitura e da escrita” e “houve o planejamento com os livros Lendo e Escrevendo I e II,
concomitante com o planejamento de possíveis atividades”.
Principais resultados alcançados referentes aos programas de extensão
A implementação do Programa Brasil Alfabetizado/ AJA Bahia nestes oito meses, de maio a dezembro de
2004, pode apresentar os seguintes resultados parciais:

a) efetivação do processo de alfabetização em 86 municípios baianos, com 1.991 alfabetizadores,
atingindo 44.796 alfabetizandos, com 117 Orientadores Pedagógicos, 16 Coordenadores Regionais e 8
Supervisores;

b) realização do acompanhamento pedagógico na quase totalidade dos municípios envolvidos no programa
sob a responsabilidade dos orientadores, coordenadores, supervisores e Coordenação Colegiada do
NEJA/UNEB;

c)

êxito em executar a formação inicial e a formação continuada para os alfabetizadores e Orientadores
engajados no Programa AJA BAHIA;

A implantação e o desenvolvimento do Programa Alfabetização Solidária alcançaram os seguintes
resultados no ano de 2004:

a) realização do processo de alfabetização em 39 municípios baianos, envolvendo 699 alfabetizadores,
abrangendo 15.362 alfabetizandos, 43 Coordenadores Setoriais e 16 Formadores;
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b) realização do acompanhamento pedagógico na totalidade dos 36 municípios envolvidos no programa;
c) realização da formação inicial e da formação continuada para os alfabetizadores e Orientadores
envolvidos neste programa.
Enfim, pode-se afirmar que esses resultados demonstraram que, em termos quantitativos, as principais
metas do Programa AJA BAHIA e do Programa Alfabetização Solidária foram alcançadas, ou seja, foram
realizadas tanto a formação inicial como a formação continuada com os professores; foi desenvolvido com êxito
o acompanhamento pedagógico às classes de EJA, o processo de alfabetização aconteceu nos municípios
conveniados. No entanto, uma análise mais apurada em um enfoque qualitativo deixa transparecer algumas
falhas e as dificuldades do percurso que desvelam que muitas ações ainda precisam ser implementadas e algumas
correções precisam ser feitas para que se possam obter os resultados previstos.
A este respeito, os alfabetizadores deram a sua contribuição para a correção das ações dos programas,
destacando algumas dificuldades que foram comuns em vários municípios, tais como:



Falta de materiais didáticos no início do programa;



Deficiência visual de alguns alunos adultos;



Influência por parte dos políticos para que os alunos participem de comícios, ausentando-se
da sala de aula;



Época de plantio e de colheita da lavoura afastando os alunos de sala de aula;



Cansaço físico de alguns alfabetizandos durante as aulas por trabalharem na roça no diurno;



Falta de merenda escolar para os alfabetizandos;



Iluminação precária (a base de lampião) no espaço educativo;



Falta de transporte para os alfabetizadores, orientadores e coordenadores se deslocarem
para os espaços educativos.
A ação de recadastramento dos alfabetizandos no Programa AJA BAHIA, por exemplo, apresentou uma

série de problemas que foram contornados dentro das possibilidades da equipe executora, no próprio processo,
mas pode-se destacar os seguintes problemas:
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a) Duplicidade dos nomes dos alfabetizadores e alfabetizandos na ficha de cadastramento em vários
municípios;

b) Troca de nomes de alfabetizadores e de alfabetizandos;
c) Troca da localização dos alfabetizandos residentes na zona rural que constavam como zona urbana e
vice-versa;

d) Duplicidade de inscrição do alfabetizando em mais de um programa;
e) Cadastramento de novos alfabetizandos logo após o início das aulas.
Os problemas oriundos desta ação refletiram-se em várias outras ações e atividades inerentes ao
desenvolvimento do programa, a saber:



O pagamento de alfabetizadores, orientadores não foi possível de ser efetuado em tempo hábil em
alguns municípios, em virtude de dados desencontrados e a demora no envio das informações ao NEJA;



A distribuição do material didático foi altamente prejudicada, vez que a SEC realizou esta atividade
com base no cadastramento de 2003, o que não correspondeu à realidade dos municípios e à demanda
de material em junho de 2004;



A maioria das classes, mais de 50%, não recebeu o material didático na quantidade que seria necessária
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico;



A prática pedagógica foi a mais prejudicada vez que o planejamento teve que ser reajustado, algumas
atividades previstas foram canceladas e outras modificadas, perdendo-se a qualidade do trabalho
previsto devido à falta de material didático para trabalhar com os educandos;



Houve o descontentamento e a desmotivação de alfabetizandos e alfabetizadores devido à escassez de
recursos pedagógicos para realizar um trabalho conforme o que fora planejado;



A maioria das classes nos diversos municípios iniciou o trabalho pedagógico sem o Livro do Aluno,
recurso pedagógico importante para deslanchar as atividades planejadas de acordo com os objetivos e
diretrizes do programa;



A avaliação do programa também sofreu um impacto decorrente da falta de material didático
interferindo nos objetivos e estratégias previstos.
Os relatos dos supervisores permitiram informações acerca dos problemas mais comuns encontrados em

quase todos os municípios, quais sejam:
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Os orientadores pedagógicos estavam com muitas dúvidas quanto ao preenchimento das fichas de
freqüência e de outros documentos;



Há uma insuficiência de recursos didáticos para se trabalhar em sala de aula;



Indisponibilidade de verba para tirar fotocópias dos textos;



Dificuldade de transporte para locomoção dos professores da zona rural/urbana e para os orientadores
acompanharem a prática pedagógica dos alfabetizadores;



Alguns alunos com problemas de visão, deixando de freqüentar as aulas;



Baixa freqüência dos alunos em sala de aula no período de campanha política nos municípios;



Interferência na freqüência dos alfabetizandos devido ao período de colheita de feijão, da mandioca e
outras culturas na zona rural (com maior incidência no Programa AJA BAHIA);



Devido às largas distâncias entre os povoados e as sedes dos municípios e também às péssimas
condições das estradas, as visitas à zona rural foram reduzidas, limitando-se a poucas localidades por
municípios, provocando, ainda, alterações na freqüência às visitas, o que interferiu no acompanhamento
pedagógico pelos orientadores (principalmente no AJA BAHIA).

Ganhos, avanços e conquistas
A ação alfabetizadora foi pautada numa metodologia que implicava a teorização sobre a prática e na reflexão
sobre os modelos teóricos em que se baseavam para desenvolver a práxis educativa e, neste sentido, os
alfabetizadores nos seus relatos apontaram alguns ganhos, avanços e conquistas no desenvolvimento do trabalho
educativo, assim sintetizados:



Contribuição para a elevação da auto-estima dos alfabetizandos (sobretudo no município de
Conceição do Coité);



Aquisição de novas experiências e novos conhecimentos;



Conhecimento acerca da situação educacional da comunidade local (zona rural);



Reforço da motivação para continuar no Magistério;



Estimular o interesse pela continuidade dos estudos e o reconhecimento do direito à educação;



O aluno ser encorajado a enfrentar desafios;

Tânia Regina Dantas (2009)

254



O reconhecimento de que a escrita e a leitura são importantes para viver na sociedade atual com
dignidade;



Avanços na leitura e na escrita por parte dos alfabetizandos (Municípios de Guanambi, Pindai, Matina,
Caetité, Lagoa Real, Igaporã e Licínio Almeida);



Interesse dos alunos da zona rural;



Aproveitamento dos monitores do BB Educar;



Melhoramento da linguagem oral e escrita;



Valorização da educação local;



Valorização da educação de jovens e adultos.

Os alfabetizadores, nos seus relatos, destacaram outros avanços mais específicos neste trabalho educativo de
alfabetização de jovens e adultos nos diversos municípios do interior baiano, a saber:



Ajuda e incentivo da comunidade local;



Melhoramento da linguagem oral e escrita dos alfabetizandos;



Valorização da educação pela comunidade local;



Ajuda da paróquia para amenizar o problema visual de alguns alunos distribuindo óculos gratuitamente
aos educandos;



Participação dos alfabetizadores na realização do planejamento de ensino;



Alunos mais interessados e mais esforçados para aprender;



Ajuda da Secretaria Municipal da Educação para desenvolver o programa nos municípios.

Os relatos dos Supervisores permitiram agrupar alguns pontos positivos que foram comuns em quase
todos os municípios, abaixo relacionados:



A Metodologia aplicada nos programas;



A qualidade do material didático disponibilizado pelos programas;



A Formação Continuada pelos Docentes da UNEB;



A diminuição do número de analfabetos em alguns municípios;



O resgate de auto-estima dos atores sociais participantes dos programas;



A geração de emprego e renda nos municípios envolvidos;



Trabalho de qualidade realizado por alguns alfabetizadores;



Programa muito enriquecedor, pois é uma proposta de aprendizagem dinâmica e lúdica.
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Sugestões dos agentes educacionais e dos estudantes e propostas de melhoria
As sugestões dos agentes educacionais
Visando melhorar o fluxo de informações e amenizar as dificuldades encontradas e os problemas
enfrentados, os Supervisores dos programas (que acompanharam diretamente o trabalho dos alfabetizadores)
encaminharam à Coordenação Central na UNEB as seguintes sugestões referentes aos dois programas de
extensão, que expressam as suas demandas e interesses de acordo com os dois grupos de Supervisores dos
municípios envolvidos:

a) Supervisores dos Municípios de Guanambi, Pindaí, Matina, Caetité, de Caem, Mirangaba, Senhor do
Bonfim, Lagoa Real, Igaporã, Canarana, Barra do Mendes e Licínio de Almeida no que concerne ao
Programa AJA BAHIA;

b) Supervisores dos Municípios de Várzea Nova e Boa Vista do Tupim, no que se refere ao Programa
Alfabetização Solidária;
As sugestões expressas por este grupo foram as seguintes:



Realização de encontro com os alfabetizadores, orientadores, alfabetizandos e o Coordenador Regional
para discutir, analisar e avaliar os problemas detectados.



Deveres dos Alfabetizadores:
Manter um clima amistoso e agradável;
Incentivar a amizade;
Reduzir a inquietação individual;
Desenvolver uma aprendizagem crítica, criativa e significativa; Desafiar
positivamente os alfabetizandos;
Conseguir a participação dos alfabetizandos; Planejar
bem as aulas;
Ter competência técnica e compromisso político no ato de ensinar (baseadas em Dantas, 1996).
Outras sugestões foram encaminhadas pelos Supervisores intencionando a melhoria do trabalho

pedagógico, a diminuição das dificuldades e uma melhor qualidade na formação continuada dos agentes
educacionais, que foram organizadas em aspectos políticos e administrativos e em aspectos pedagógicos, como
se pode ver, a seguir:

a) Concernente aos aspectos políticos e administrativos:

Tânia Regina Dantas (2009)

256



Solicitação de apoio da Secretaria de Educação para disponibilizar verbas para a fotocópia de qualquer
documentação que precise ser enviada ao NEJA/UNEB;



Parcerias com a Secretaria de Saúde para a realização de projetos que possam diagnosticar e tratar
problemas de audição e de visão dos alfabetizandos;



Compreensão e cumprimento por parte da Prefeitura de suas atribuições no projeto, tais como:
transporte satisfatório, merenda escolar, espaços educativos e recursos materiais essenciais para uma
sala de aula (carteiras, iluminação, quadro negro);



As orientadoras devem buscar ajuda junto à Coordenação Regional e Geral do Programa para tirar
dúvidas sobre as folhas de freqüência ou qualquer outra documentação;



Comunicar aos órgãos responsáveis quais são os recursos didáticos que estão faltando e buscar ajuda
junto à Secretaria de Educação;



Solicitar da Prefeitura a disponibilidade de transporte para locomoção dos alfabetizadores e
Orientadores Pedagógicos;



Buscar parceria do poder público junto aos Programas AJA / BAHIA e ALFASOL;



Os professores fazerem visitas aos domicílios dos alfabetizandos e procurar ajudá-los nas suas
dificuldades em ir à escola.

b) Concernente aos aspectos pedagógicos:


Sugestão de um acompanhamento mais intensivo na ação de formação continuada;



Criar suportes (espaços) vislumbrando uma articulação coerente entre teorias e práticas de ensino e
entre pessoas jovens e adultas;



Capacitação e seleção dos Orientadores Pedagógicos;



Realização de uma Oficina Pedagógica com uma carga horária de 20 horas;



Trabalho pedagógico por projeto ( de acordo com Hernández F. 1998).
Deve-se considerar que nem sempre a reflexão é possibilitada aos professores e, a esse respeito, Gimeno

chama a atenção sintetizando os prováveis obstáculos à tarefa reflexiva dos professores sobre a sua própria
prática, quais sejam:

a)

as capacidades humanas são bastante limitadas e sujeitas a desvios, tendo que basear-se em
informações oriundas do ambiente e desenvolver ações complexas sob um clima de
incerteza;

b)

o ensino tem uma natureza especial dificultando ações regulares, controladas e submetidas a
uma investigação criteriosa;
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c)

nos períodos de formação, durante o exercício da profissão na escola não se leva em conta a
reflexão exigida pelo ato de ensinar;

d)

o isolamento do trabalho do professor e a burocratização aliada à rotina escolar impedem o
compartilhar dos conhecimentos e das experiências educativas;

e)

o ensino não vem sendo atrativo para pessoas críticas e reflexivas e o próprio sistema de
formação inicial de professores não exercita a função de crítica e de investigação (Gimeno,
1995:89-90).

No final do processo de formação, a partir das críticas e sugestões dos agentes educacionais envolvidos, com
base na Ficha de Avaliação da Formação Inicial, foram sugeridos alguns encaminhamentos pelos
professores/alfabetizadores para a Gerência do Programa de Alfabetização Solidária, visando a continuidade e a
melhoria para as próximas etapas do trabalho, que foram, por mim, reestruturados e sintetizados nestes tópicos:



Programar a próxima formação inicial para ser desenvolvida em, no mínimo, 60 horas de trabalho
pedagógico.



Efetuar uma reunião, antes da formação, com o grupo de alfabetizadores, Monitora e Coordenadora
Pedagógica para apresentar e discutir a estrutura, o funcionamento do Programa Alfabetização Solidária
e os Instrumentos Metodológicos a serem preenchidos.



Intentar garantir uma forma de acompanhamento (pontual) pelo grupo de formadores.



Atrelar o trabalho de formação a um trabalho de investigação sobre as histórias de vida desses
professores/alfabetizadores e as características de sua prática educativa.



Buscar maior envolvimento e articulação com os departamentos de forma a garantir a realização de
estudos e pesquisas previstos nas diretrizes elaboradas pela UNEB para o desenvolvimento do
Programa Alfabetização Solidária.
As sugestões dos estudantes
Ao lado das sugestões dos Supervisores, Orientadores e Coordenadores que atuavam nos programas de

extensão, se apresenta ao final deste capítulo, algumas sugestões do alunado, por considerar importante esta
contribuição, vez que a formação de professores em EJA se realizava, até então, no âmbito de curso de
especialização.
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A partir de discussões e de seminários temáticos ocorridos durante o curso de especialização, os
cursistas apresentaram diversas sugestões que podem contribuir para avaliar o curso, replanejar as suas
atividades e disciplinas e melhorar, substancialmente, tanto o conteúdo como a estrutura e a dinâmica de
funcionamento do curso. Dentre as sugestões apresentadas pelos estudantes sobressãem-se as que estão abaixo
relacionadas, de natureza teórico – metodológica:



Maior participação dos professores nas reuniões colegiadas;



Inclusão de uma oficina de pesquisa e projetos;



Realização de maior número de seminários na área de educação de adultos;



Elaboração de apostilas, textos, módulos de ensino contendo metodologia e prática em educação de
jovens e adultos;



Dinamização dos grupos de EJA;



Utilização de vídeos educativos nas salas de aula;



Programação de Micro – Aulas que serão ministradas pelos cursistas;



Mudanças da metodologia e do material didático tornando-os ainda mais adaptados ao aluno adulto;



Apresentações de experiências de outros estados acerca da educação de adultos;



Desenvolvimento de um projeto de investigação sobre a formação do educador;



Programação de um curso de Relações Interpessoais;



Busca da construção do conhecimento através da prática cotidiana.

Apesar das várias dificuldades e entraves ocorridos durante o percurso de realização do curso, aspectos
positivos emergiram como a participação ativa dos estudantes, o comprometimento dos docentes responsáveis
pelas disciplinas e oficinas metodológicas, a troca de saberes, o enriquecimento de experiências individuais e
coletivas.
Mediante o processo de avaliação formativa foi possível se deslanchar uma reflexão crítica sobre o
funcionamento do curso, a sua formatação e, assim, antever as possibilidades de mudanças com o surgimento de
propostas para melhorar esta experiência.
A proposta de melhoria do curso deverá contemplar a inclusão da disciplina Alfabetização de Adultos e
a oferta de oficinas pedagógicas nas áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza.
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As propostas de melhoria para o curso de especialização em EJA
A reflexão teórico-prática acerca desta experiência educativa permitiu apontar algumas propostas de
melhoria do trabalho pedagógico, que vem sendo desenvolvidas na UNEB, conforme demonstra o Quadro XVI,
a seguir:
QUADRO XVI – PROPOSTAS DE MELHORIA DO CURSO EM EJA
Aspectos pedagógicos, administrativos, organizacionais e financeiros do curso em EJA



Aumentar o número de vagas no curso para, atender, no mínimo, 120 alunos;



Trabalhar com temas geradores envolvendo todas as disciplinas do curso de forma
interdisciplinar e multidisciplinar;



Levantar e mapear com a participação do alunado os conteúdos mais significativos a serem
desenvolvidos;



Aprofundar o estudo acerca da legislação educacional no que concerne à estrutura,
funcionamento e normatização da EJA;



Incentivar a articulação entre a teoria e a prática mediante oficinas pedagógicas;



Analisar de forma mais aprofundada a política educacional concernente à educação de jovens e adultos;



Formar uma equipe de professores que investigue, pense e atue com a educação de adultos;



Promover espaços para realização de tutoria com os alunos no processo de desenvolvimento de curso e
não apenas durante a elaboração da monografia;



Reduzir a carga horária do curso mediante a diminuição das horas em algumas disciplinas;



Incluir a disciplina Alfabetização de Adultos: conceito e processos;



Oferecer Oficinas Pedagógicas nas diversas áreas de conhecimento do ensino fundamental
(Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia);



Rever as concepções sobre educação de adultos;



Encaminhar propostas para captação de recursos junto a empresas e órgãos de fomento à
pesquisa;



Elaborar e desenvolver projetos integrados de pesquisa na área de educação de adultos;



Engajar os alunos em programas e em projetos de Alfabetização de Adultos, coordenados pela UNEB,
para solucionar os graves problemas de analfabetismo em municípios que apresentam as maiores taxas;



Promover pequenos estágios, durante o curso, em classes de educação de jovens e adultos;



Potencializar a articulação entre o curso e o Mestrado em Educação e Contemporaneidade.

Fonte: elaboração própria a partir de questionários de avaliação aplicada aos cursistas a partir de 2001.
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As propostas de melhoria, aqui apresentadas, são referentes aos aspectos pedagógicos, administrativos,
organizacionais e financeiros do curso de EJA, representam uma significativa contribuição para que os
profissionais do curso de especialização de adultos desenvolvam competências e habilidades básicas necessárias,
tornando-se um profissional investigador e produtor de conhecimentos, contribuindo assim, para intervenção
social na construção da cidadania e na mudança da situação de exclusão de importantes segmentos sociais.
Os estudantes do curso de especialização em educação de jovens e adultos apresentaram sugestões para
enriquecer o curso tornando-o mais participativo, flexível na sua grade curricular, com uma gestão mais
colaborativa e articulada com as necessidades do alunado. Houve o encaminhamento por parte dos
coordenadores das propostas para melhorar o curso, redimensionando e aperfeiçoando as suas diretrizes e
atividades pedagógicas.
A modo de conclusão
Apesar desses resultados gerais, sabe-se que, conforme relatórios oficiais do Programa ALFASOL, em
1999, nos 707 municípios envolvidos em todo o território brasileiro apenas 25% dos alunos conseguiram
terminar o curso sabendo ler e escrever, vez que a maioria aprendeu apenas palavras soltas, pequenas frases e a
escrever textos bem simples, não garantindo, portanto, a alfabetização que seria a principal meta do programa.
O levantamento e a análise de dados, informações e depoimentos sobre o trabalho do professor nestes
programas de alfabetização de jovens e adultos permitiu-me realizar algumas inferências e destaques:



A importância tanto do AJA BAHIA como do Programa Alfabetização Solidária para o crescimento dos
municípios baianos na perspectiva de valorizar o trabalho do alfabetizador.



A relevância das situações de aprendizagem vivenciadas no trabalho de grupo que possibilitaram um
melhor entendimento das capacidades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos do
alfabetizando em relação à oralidade, leitura, escrita e matemática.



Os desafios propostos aos orientadores pedagógicos e alfabetizadores para construírem reflexões e
ações voltadas para uma prática pedagógica mais eficiente e com mais qualidade.
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O envolvimento dos orientadores e alfabetizadores no processo educativo para que as metas e objetivos
dos programas fossem alcançados.



A boa formação acadêmica da maioria dos orientadores pedagógicos que colaboraram positivamente na
elaboração do planejamento.



A concretização de algumas propostas contextualizadas nos espaços educativos, desenvolvendo uma
aprendizagem dentro da realidade dos alfabetizandos e procurando atender às exigências dos
programas.



A superação dos problemas encontrados nos municípios e das próprias limitações dos atores sociais,
permitindo aos alfabetizadores desenvolverem um bom trabalho.



A efetiva participação e compromisso dos alfabetizadores no planejamento.



O interesse demonstrado pelos alfabetizadores em melhorar os conhecimentos adquiridos na formação
continuada.



A diversificação na atuação dos alfabetizadores promovendo atividades que proporcionaram o
desenvolvimento global dos alfabetizandos.



A preocupação dos alfabetizadores e a dedicação no melhor desenvolvimento da leitura e da escrita dos
alfabetizandos.



A estimulação dos orientadores pedagógicos aos alfabetizadores a promoverem atividades que
despertassem cada vez mais o interesse dos alunos.

A experiência do curso de especialização em EJA abordou vivências tecidas em diversos cotidianos que
foram compartilhadas pelos professores e cursistas, situações vividas em diferentes momentos da história de vida
destes sujeitos, o que provocou um entrelaçamento de relações, uma troca de experiências e uma atualização de
conhecimentos sobre a área.
Através deste trabalho de pesquisa, pude ver confirmadas as imagens que Tardif e Lessard (2005:44)
expressam sobre a docência, como uma “atividade marcada pelas interações humanas,” pelos “saberes oriundos
da experiência,” “enraizados na vivência profissional”. A docência para eles é um trabalho flexível, mas
comporta ambigüidades, incertezas, porque depende de escolhas epistemológicas.
Desta forma, os professores dos dois programas investigados demonstraram preocupações referentes ao
seu desempenho em sala de aula e nos espaços educativos, sobretudo em relação aos inúmeros desafios
propostos pelo trabalho pedagógico. Ao mesmo tempo em que eles/as se sentem desafiados/as, também
reconheciam as suas limitações frente
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às dificuldades que os alunos apresentavam e às condições de trabalho que enfrentavam no cotidiano para dar
conta das suas atribuições.
Manifestavam o interesse e o compromisso com a aprendizagem dos seus educandos, sobretudo
concernente às questões de aquisição da leitura e domínio da escrita, fatores importantes no processo de
alfabetização, mas ao mesmo tempo se ressentiam da falta de material didático, de um acompanhamento mais
intensivo, porquanto estes aspectos prejudicavam o bom andamento dos trabalhos, interferindo no planejamento
e na concretização do ensino.
Entendo que uma práxis consistente é aquela que contribui para formar o professor reflexivo, como nos
ensina Schön (1995), e que apesar destas propostas de extensão e de especialização em EJA, se faz necessário
algumas mudanças e ajustes para atender às expectativas por qualificação e às novas exigências que os sistemas
educacional e social estão demandando.
Síntese do capítulo
Este capítulo intentou apresentar e discutir os principais resultados encontrados no âmbito no programa
de pós-graduação (em nível de especialização em EJA) e nos programas de extensão aqui analisados,
notadamente nos Programas AJA BAHIA e Alfabetização Solidária. Foram levantadas três dimensões e algumas
categorias de análise a partir da leitura e reflexão crítica do material disponibilizado por estes programas, tais
como depoimentos dos Alfabetizadores, Relatório Mensal tanto do Coordenador como do Orientador
Pedagógico e as sugestões encaminhadas pelos Supervisores e pelos alunos da pós-graduação, como também as
observações dos Orientadores e dos Coordenadores Setoriais dos programas de extensão investigados.
Foram apresentadas as reflexões dos professores sobre o processo de alfabetização, podendo estabelecer
diversas categorias de análise, de forma “a posteriori”, a partir das respostas e dos depoimentos dos
alfabetizadores que participaram dos dois programas de extensão da UNEB.
As sugestões encaminhadas pelos supervisores foram agrupadas e sistematizadas de modo a contemplar
as diferentes preocupações desses agentes educacionais na direção de viabilizar melhorias para a prática
educativa em EJA.
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Houve um destaque especial para as propostas de melhoria do curso de especialização em EJA,
respeitando-se a fala dos próprios alunos do curso. Também foi dada uma atenção particular às sugestões dos
supervisores no sentido de melhorar a qualidade da formação continuada e, conseqüentemente, da prática
pedagógica dos professores.
O próximo capítulo tratará da apresentação, da discussão e dos resultados da investigação qualitativa a
partir da entrevista estruturada realizada com cinqüenta sujeitos que desempenhavam funções de professores ou
coordenadores dos programas de extensão, ou atuavam como professores de EJA em instituições públicas e/ou
privadas na Bahia, na tentativa de desenhar o perfil provisório destes professores e de conhecer as suas
características marcantes e definidoras do ser professor de jovens e adultos.
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CAPÍTULO VI -TRAJETÓRIAS DA PESQUISA: SUJEITOS DA EJA E IDENTIDADE
PROFISSIONAL
Aspectos introdutórios
Este capítulo trata de questões relacionadas com o perfil do educador de adultos e a sua identidade
profissional que subsidiou a investigação qualitativa. Inicia com um comentário crítico acerca dos estudos sobre
o professor como pessoa. Aborda a formação, as motivações, as experiências, as principais dificuldades dos
educadores de EJA e, ainda, a visão dos professores sobre a contribuição da sua prática para a formação do
educando, ilustrando com tabelas, quadros e gráficos, os dados primários resultantes do trabalho de campo por
mim realizado. Permeando a análise com uma reflexão acerca da identidade profissional de professores de jovens
e adultos, tenta-se conhecer melhor este educador.
Tendo uma visão geral dos dois programas de extensão estudados, a partir dos dados e informações
analisados anteriormente, se trabalhou com uma amostra composta por cinqüenta professores; dentre estes,
quarenta e cinco informantes participavam como alfabetizadores nos programas AJA BAHIA e Alfabetização
Solidária (ALFASOL). Visando estabelecer um contraste com o grupo de alfabetizadores pouco experientes e
sem a formação específica, nesta amostra se incluiu cinco professores especializados em EJA, que atuam em
escolas públicas e privadas de Salvador com a modalidade de ensino regular em educação de jovens e adultos.
Os dados referenciados, neste capítulo, foram gerados a partir da aplicação do instrumento de pesquisa
(entrevista estruturada) aos cinqüenta professores selecionados; esta entrevista foi realizada na segunda etapa do
processo investigativo, preparada, exclusivamente, para a recolha dos dados primários, onde se definiu
categorias de análise específicas relacionadas com os objetivos, os propósitos e o problema da investigação. Este
instrumento de pesquisa está organizado em dois grandes blocos: informações pessoais e informações
profissionais.
As principais categorias de análises escolhidas para subsidiar a investigação, nesta segunda etapa, estão
organizadas nestes dois blocos que são: a) referente ao primeiro bloco das informações pessoais as categorias
selecionadas foram: formação, experiência, informações profissionais, influência na escolha e no
desenvolvimento da carreira, principais preocupações dos docentes, participação em cursos de capacitação,
motivos para escolha da
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carreira do professor e satisfação no trabalho; b) referente ao segundo bloco, que diz respeito às informações
profissionais abrangem: faixa salarial, jornada de trabalho, vinculação administrativa em relação ao programa em
que atua e tempo de experiência. Dentre as informações pessoais, como subcategorias constam o sexo, o estado
civil e a idade; concernente às informações profissionais têm-se a categoria formação desdobrada em
subcategorias como o curso realizado, o tipo de instituição (pública e particular); por fim, a categoria satisfação
no trabalho se relaciona com as subcategorias metodologia de ensino, aprendizagem dos alunos, ambiente de
trabalho, currículo trabalhado, salário e condições de trabalho.
Para entender melhor estes dados, se fez necessário recorrer aos estudos sobre o pensamento do
professor na tentativa de apreender o significado que os entrevistados atribuem a sua prática e a sua função como
docente.
O professor como pessoa e a formação
Os estudos sobre o pensamento do professor vêm-se constituindo numa das linhas de investigação que
mais se tem desenvolvido nas últimas décadas com o interesse fundamental de conhecer os processos de
raciocínio que ocorrem na mente do docente durante sua atividade profissional, conforme afirma Esteban
(2003:92).
Esses estudos vêm assumindo duas premissas fundamentais: aquela que vê o professor como um sujeito
ativo, reflexivo, relacional, que assume decisões, emite juízos de valor, tem crenças e gera rotinas apropriadas ao
seu desenvolvimento profissional; aquela onde se acredita que o professor tem a sua conduta orientada por seus
próprios pensamentos a partir de processos psicológicos básicos (idem).
Referente à dimensão pessoal é evidente que o professor é uma pessoa com sua singularidade,
historicidade e que produz sentido e significados no seu processo de aprendizagem, como salienta Souza (2006,
p.35). A dimensão pessoal demarca a construção e a reconstrução de uma identidade pessoal. A dimensão
profissional é referente à formação inicial e continuada, aos saberes e às experiências da docência.
O certo é que os conhecimentos úteis sobre a formação e o desenvolvimento profissional do docente
deram lugar ao aparecimento de diversas linhas de trabalho e de investigação que expõem, por um lado, as
limitações dos modelos de processamento de informações sobre este assunto e, por outro lado, evidenciam a
necessidade de analisar e
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compreender as vivências, percepções, sentimentos e conhecimentos que os docentes colocam em relevo quando
se deparam com situações singulares, instáveis e ambíguas no seu trabalho cotidiano (Claudinin y Conelly, 1986,
citado por Esteban, 2003, p. 95).
A inovação trazida por estes trabalhos é que fazem uma análise a partir do conhecimento dos
professores e, não, como se fazia anteriormente nos trabalhos de processamento da informação que eram sobre o
conhecimento dos professores, como ainda por levar em consideração fatores contextuais, pessoais, biográficos e
experienciais dos docentes, que são importantes para se compreender como os professores desenvolvem a sua
prática, como salienta Esteban (2003, p.95).
Mediante esta nova perspectiva, sabe-se agora que os docentes enfrentam suas atividades profissionais
por meio de um sistema idiossincrásico de conhecimento que é produto da elaboração pessoal que o docente faz
de suas idéias, a partir das múltiplas contingências educativas experimentadas pelos mesmos, em um contexto
institucional e social determinado.
A esse respeito, Pérez Gomes (2001:61) acrescenta (com base em Guba e Lincoln, 1995) que “o
comportamento humano, ao contrário dos objetos físicos, não pode ser compreendido sem referência aos
significados, aos sentimentos e aos propósitos que os atores humanos vinculam as suas atividades”. Para se
compreender estes significados, precisa ter atenção ao contexto social, aos condicionantes históricos, entendendo
o que é comum e o que é singular para os sujeitos estudados.
Isso explica, em parte, porque os professores após terem participado de processos de formação não
alteram de imediato a sua prática em sala de aula como decorrência dos saberes trabalhados na formação inicial.
Outro fator de explicação para que não ocorra a mudança da prática educativa é que o conhecimento prático tem
um caráter dinâmico, processual, não se constitui uma simples reprodução mecânica de um saber teórico e
externo, trabalhado na formação do docente.
Catani et al. (1997:18) trazem um grande contributo para esta discussão elucidando o fato de que as
propostas de se trabalhar com relatos autobiográficos de formação intelectual dos professores, com textos
escritos para os mestres falarem de si mesmos potencializam, enquanto recurso metodológico, uma fecunda
compreensão do trabalho docente, favorecendo o redimensionamento das experiências de formação e das
trajetórias profissionais e trazem para a prática atual novas opções, novas buscas e novas maneiras de conduzir o
ensino.
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Perfil biográfico dos professores
O que poderia caracterizar o (a) educador (a) de adultos? Que aspectos, traços e elementos
identificariam este (a) educador (a)? Como se configuraria o seu perfil?
O primeiro traço de identificação deste coletivo é a feminização, uma vez que na amostra selecionada de
50 professores, 44 são mulheres, o que representa 88% dos sujeitos investigados. Esses sujeitos são mulheres
guerreiras, que não se intimidam perante as dificuldades e os obstáculos que aparecem na sua trajetória
profissional, conforme está sendo destacado por ocasião da apreciação e análise das suas narrativas
autobiográficas (constante no Capítulo VII). Acreditam que escolheram esta profissão por vocação, por escolha
própria. A esse respeito, Catani et al. (2003:29) resgatando a história, denunciam que [...] “quando se trata de
aprofundar a vocação feminina ao professorado, aponta-se para o que o sublime da vocação, tão reiterado na
formação escolar, escondeu de ignorância teórica e técnica, ou serviu como engodo para encobrir a precariedade
das reais condições de trabalho”.
Essas autoras se referem às diferenciações salariais que, historicamente, separaram as profissões ditas
masculinas das femininas e, para que a colaboração feminina se fizesse presente na educação, foi necessário aliar
o discurso da vocação à abnegação, dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício, afim de que as professoras
aceitassem os parcos salários pagos em troca dos seus serviços educacionais.
Essas mulheres e homens de que trata esta investigação são jovens, se situando, a maioria, na faixa
etária que vai de 20 a 30 anos, o que corresponde a 56% da amostra da investigação. Esta tendência de
juvenilização da EJA ocorre tanto em relação ao professor, como em relação ao educando e se trata da presença
maciça de grupos etários integrantes da categoria jovem, o que demanda um tratamento diferenciado na oferta
educativa e nos programas de formação.
No Programa AJA BAHIA, 25% dos professores se situam na faixa etária de 36 a 40 anos. No
Programa ALFASOL, a maioria tem entre 20 a 25 anos e no EJA os professores situam-se na faixa etária de 36 a
40 anos. Quatro professoras (8%) destes dois programas têm menos de 20 anos de idade, estando, porém, dentro
do regulamento dos programas que admitem a contratação do alfabetizador a partir de 18 anos de idade
(conforme mostra a Tabela 7, a seguir).
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Tabela 7: Faixa etária dos professores e Coordenadores de acordo com os programas em que atuam:
Programa EJA

Quant

Programa ALFASOL

Quant

Menos de 20 anos
20 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos

0
0
1

3
7

2
1
1
0

Menos de 20 anos
20 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos

56 a 60 anos

0

56 a 60 anos

1

1

Programa AJA
BAHIA
Menos de 20 anos
20 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos

Quant

56 a 60 anos

0

1
7
9
3
8
2
2
0

Fonte: Entrevista Estruturada – 2005
Outro atributo importante é a diversidade, no tocante à composição deste coletivo de professores, em
termos de etnia, situação social e econômica, escolaridade, formação, experiências formativas, dentre outros
elementos.
Respeitando-se esta diversidade, os sujeitos da EJA, tanto educandos como educadores, devem ser
considerados como sujeitos sociais, como agentes sociais (termo utilizado por Bourdieu), como protagonistas
das ações educativas, como “sujeitos de práticas, de pensamentos, de valores, de cultura e de identidade
diversas”, como preconiza Arroyo (2002, p.136-137).
Os educadores de EJA são protagonistas de histórias reais, de vivências e de experiências significativas.
Estes educadores são sujeitos históricos, agentes sociais, construtores e produtores de conhecimento, que
constantemente têm que enfrentar os desafios e as dificuldades encontradas no seu percurso pessoal e
profissional.
García Carrasco (1997:73) evidencia que uma das características definidoras do educador de adultos é a
heterogeneidade. Ele argumenta que esta característica pode ser comprovada diante da variedade de nomes com
os quais se pode denominá-lo; neste trabalho, por exemplo, se menciona o educador de adultos exercendo
diferentes funções, tais como: a de alfabetizador (na qual se centraliza a pesquisa), como animador cultural,
como coordenador, como formador, como orientador, como professor de adultos, como professor reflexivo.
Outro traço diferenciador diz respeito ao estado civil dos alfabetizadores visto que a maioria dos
entrevistados, correspondendo a quase 60% destes, é constituída por pessoas solteiras, tendo apenas a
Coordenadora do Programa Alfabetização Solidária (ALFASOL) o
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estado civil de viúva, conforme aparece na Tabela 8. No Programa ALFASOL, a maioria, ou seja, 83,4% afirma
estar na condição de solteiro/a e no Programa AJA BAHIA mais da metade, isto é, 53,2% também confirmou
estar nesta situação. Estes dados podem ser um indício que justifique a aceitação por parte dos professores da
baixa remuneração oferecida pelos programas, vez que ainda não têm família constituída por marido, filhos.
Outro dado relevante é que, para a maioria dos entrevistados, este se constitui no seu primeiro emprego, o que
reforça a aceitação em detrimento das condições de trabalho, sendo obrigados a aceitar o baixo valor da bolsa
auxílio, que corresponde a R$ 300,00 que recebem para desempenharem a função de alfabetizadores (Ver Tabela
8).
Tabela 8: Estado civil dos entrevistados
Profs EJA
%
Profs ALFASOL
Solteiro
40%
Solteira
Casado
40%
Casada
Separada
10%
Viúva
Total
100%
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

%
83,4%
8,3%
8,3%
100%

Profs AJA BAHIA
Solteiro
Casado
Sem resposta

%
53,2
34,3
12,5
100,0

Outro dado interessante é que a maioria dos professores está na condição de contratado (82%), tendo
um vínculo empregatício temporário com o programa, porquanto estão na função de alfabetizadores de um
programa de alfabetização que tem prazo para terminar cada etapa de trabalho; exceção acontece com os exalunos do curso de especialização que trabalham como professores de EJA, os quais têm um vínculo permanente,
quer seja como contratado, efetivo ou estatutário, com a instituição onde atuam.
Os Coordenadores dos Programas têm outro tipo de vinculação, ou porque são efetivos do quadro da
UNEB, tendo um vínculo estável, ou porque exercem cargo comissionado, não sendo, portanto, contratados
como os professores. Esta situação de contratado em que se encontra a maioria dos professores/alfabetizadores
reforça a precariedade do trabalho docente, vez que ao término da etapa de realização dos programas, o vínculo
empregatício deixa de existir. A Tabela 9 evidencia a configuração da situação empregatícia dos professores
frente à vinculação administrativa na instituição onde trabalham.
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Tabela 9: Vinculação administrativa dos professores e Coordenadores de acordo com os Programas
Vinculação

EJA
Prof.

ALFASOL
Prof.
Coord.

AJA BAHIA
Prof. Coord.

% Referente aos programas
%

Contratado

3

11

0

27

0

82,0

Efetivo

1

0

1

3

0

10,0

Professor
Estatutário

1

0

0

1

0

4,0

Professor
substituto

0

0

0

1

0

2,0

Outro

0

0

0

0

1

2,0

Total

5

11

1

32

1

100,0

Fonte: Entrevista Estruturada – 2005
Uma característica importante é que, de um modo geral, a renda destes professores entrevistados é
muito baixa. Uma boa parte dos entrevistados (60% deles) tem como renda principal menos de um salário
mínimo, o qual correspondia em 2005 a R$ 300,00 reais, um pouco mais de $150,00 dólares, se considerarmos
que recebem apenas uma bolsa auxílio neste valor, por mês, na condição de alfabetizadores dos programas de
educação de jovens e adultos. Convém ressaltar que os alfabetizadores recebem uma complementação do valor
fixo de R$7,50 reais para cada alfabetizando que freqüente a sua aula pelo menos durante um mês. Tendo como
renda apenas esta bolsa auxílio, o poder aquisitivo dos professores que atuam na EJA é bastante limitado,
impossibilitando a compra de livros, de revistas especializadas em educação, bem como o acesso a bens culturais
como cinema, teatro, espetáculos musicais, etc.
Dentre as coordenadoras dos programas, uma Monitora do ALFASOL recebe de dois a três salários
mínimos, uma coordenadora do AJA BAHIA percebe de quatro a cinco salários mínimos e uma coordenadora do
ALFASOL acima de cinco salários mínimos, porque a variação salarial é em virtude da qualificação que
possuem.
No que se refere aos professores que realizaram um curso de especialização, a maioria (80%) tem renda
acima de cinco salários mínimos, mensalmente recebem R$ 1.700 reais, ou seja, um pouco mais de 500 euros (de
acordo com o câmbio em abril de 2005), devido à qualificação. Essas informações podem ser mais bem
visualizadas na Tabela 10.
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Tabela 10: Faixa Salarial dos Entrevistados
Programas
Curso de Especialização em EJA

AJA BAHIA

Faixa Salarial

Quantitativo

Dois a três salários mínimos

1 professor

Acima de cinco salários mínimos
Menos de um salário mínimo

20 professores

Um salário mínimo

7 professores

Dois a três salários mínimos

3 professores

Quatro a cinco salários mínimos

1 Coordenadora

Quatro a cinco salários mínimos

1 professor

Menos de um salário mínimo
Alfabetização Solidária-ALFASOL

4 professores

10 professores

De dois a três salários mínimos

1 Monitora

Acima de cinco salários mínimos

1 Coordenadora

Total

50 pessoas

Fonte: Entrevista Estruturada - 2005
A variação salarial é muito pequena, de um a três ou mais de cinco salários mínimos (ou seja, entre
R$300,00 e R$1.700,00), entre o professor e os agentes educacionais, sobretudo, se considerarmos que um (a)
coordenador (a) precisa ter curso superior completo e, às vezes até curso de pós-graduação (em nível de
especialização), enquanto que para ser professor de EJA é exigido apenas o segundo grau completo (formação
em nível médio), se configurando como um sistema de gratificação inadequado, pois não leva em conta a
experiência profissional. Dentre os cinqüenta entrevistados, 30 professores, isto é, 60% percebem menos de um
salário mínimo, sendo 20 professores do Programa AJA BAHIA e 10 do Programa ALFASOL, como aparece
discriminado na Tabela 10.
Esses dados acentuam a desvalorização do magistério enquanto uma profissão predominantemente
feminina, e de certa forma, mantém atualizado o processo histórico de feminização do magistério em que
concerne ao fato deste sempre estar atrelado a uma desvalorização econômica e social da função docente,
escondida no discurso dos burocratas da educação, mas revelada mediante os baixos salários pagos às
professoras.
Essa desvalorização vai além do soldo percebido, como salientam Catani et al. (2003:26), pois que
“tanto a experiência de professores foi desqualificada quanto o papel dos professores enquanto sujeitos históricos
foi subestimado: procurava-se percebê-los no passado como transmissores ou aplicadores de conhecimento e
técnicas elaborados em outros lugares”. A manutenção nos programas de EJA, aqui estudados, das funções de
coordenação,
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orientação, supervisão para planejar as ações educativas, acompanhar e avaliar o trabalho dos professores
durante o processo de alfabetização de jovens e adultos, reforça esta visão histórica em que um agente
educacional planeja, teoriza, pensa para que os professores executem o que foi planejado e pensado por outros
sujeitos, tornando-os apenas repassadores e transmissores de conhecimento.
A desvalorização econômica destes professores é acentuada por uma carga de trabalho elevada, vez que
a maioria dos professores entrevistados tem jornada de trabalho de 40 horas, ou melhor, trabalham em dois
turnos diários, correspondendo a 70% dos entrevistados nesta condição. Sabe-se que um dos turnos é dedicado
ao Programa de EJA e no outro trabalha como contratado da Prefeitura ou do Estado, ou em outro emprego
temporário, de acordo com as informações complementares fornecidas pelos próprios professores. Esta dupla ou
tripla jornada (tem professor de EJA que trabalha em até três turnos) se dá em função dos baixos salários que os
professores, em geral, recebem. A carga horária de trabalho sendo distribuída em dois ou três turnos diários
impede que os professores se atualizem, realizem as suas leituras, os seus planos de estudo, restringindo-se à
formação inicial que é possibilitada pelos programas de EJA antes de iniciarem as suas atividades em salas de
aulas e nos espaços educativos. O poder aquisitivo destes professores também é muito limitado e para manter as
suas despesas e um padrão de vida razoável é necessário que trabalhem em mais de uma instituição. A situação
da jornada de trabalho dos professores quanto à distribuição de carga horária nos três programas estudados, pode
ser visualizada na Tabela 11; destaca-se os professores do Programa AJA BAHIA em que 60% trabalham em
jornada de 40 horas e 20% dos professores do Programa Alfabetização Solidária tem jornada de 20 horas.
Tabela 11: Sujeitos da investigação e relação com a jornada de trabalho
Horas de Jornada de Trabalho

Sujeitos da Investigação
2 Professores de EJA
2 Professores do AJA BAHIA
10 Profs.do Alfabetização Solidária
2 Professores de EJA
30 Professores do AJA BAHIA
1 Coordenador do AJA Bahia
1 Prof.+1 Coord. do Alfabetização Solidária
1 Professor de EJA
50 Sujeitos (100%)

Com jornada de 20 horas

Com jornada de 40 horas

Com jornada de 60 horas
Total

%
4%
4%
20%
4%
60%
2%
4%
2%
100%

Fonte: Entrevista Estruturada – 2005
É interessante saber como os professores de EJA chegaram ao campo da educação de adultos, pois que a
maioria informou que se integrou aos programas de alfabetização mediante
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informações dadas pelos colegas do próprio curso, quer em nível de graduação, quer em nível de especialização;
ao passo que os alfabetizadores que atuam no Programa ALFASOL chegaram a este trabalho através da
Secretaria de Educação e os do Programa AJA BAHIA, metade deste contingente chegou ao campo da educação
de jovens e adultos através dos próprios colegas de profissão. Os professores dos programas AJA BAHIA e
Alfabetização Solidária não tiveram uma formação voltada especificamente para a educação de adultos e as
informações sobre programas de alfabetização que eles poderiam atuar, mesmo sem ter uma experiência anterior,
chegaram através da Secretaria de Educação que é uma das principais instituições responsáveis pelos programas
financiados pelo governo federal para alfabetizar jovens e adultos.
Concernente à formação dos professores atuantes nos programa de EJA estudados, um traço
característico é justamente a ausência de uma formação específica em educação de adultos. Pelas informações
levantadas, através da entrevista estruturada, sabe-se que alguns docentes fizeram mais de um curso, um em
nível de 2° grau, como Formação Geral ou Magistério, outro em nível de curso superior completo; dois
professores do Programa AJA BAHIA ainda estão realizando curso em nível superior. Uma professora do
referido programa que tem curso superior completo concluiu a licenciatura em Pedagogia. A coordenadora do
Programa AJA BAHIA também concluiu curso superior em Pedagogia. Ainda de referência a este programa, a
formação dos alfabetizadores é em nível de ensino médio, pois a maioria cursou Formação Geral (22 pessoas) e
Magistério (14 pessoas), cursos que preparam para ensinar apenas até a quarta série e apresentam sérias
deficiências na formação do professor. Dentre os outros cursos concluídos pelos professores foram mencionados,
posteriormente, o Normal Superior, Finanças, Contabilidade e Patologia Clínica, observando-se que a maioria
destes cursos está relacionada com áreas distintas da formação de professores.
Em relação ao Programa ALFASOL, 10 professores desta amostra têm Formação Geral, uma das
professoras concluiu o Magistério e a Monitora deste programa possui Licenciatura em Pedagogia; a
coordenadora tem curso de especialização incompleto em Psicopedagogia, mas concluiu o curso de
especialização em EJA. Neste coletivo de professores investigados, apenas os cinco professores de EJA que
foram ex-alunos da UNEB, em um curso de especialização, tiveram uma formação específica para atuarem em
salas de aulas, ou na Gestão, ou na Coordenação de programas de EJA. As duas coordenadoras (uma do
Programa AJA BAHIA e a outra do ALFASOL) têm curso superior completo, pois
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finalizaram a Licenciatura em Pedagogia. A formação dos professores com os dados apresentados, pode ser
melhor entendida visualizando-se a Tabela 12, abaixo.
Tabela 12: Formação dos Docentes entrevistados e quantitativo de professores de acordo com os programas
e os cursos realizados
Formação
Magistério
Geral
EJA
1
2
ALFASOL
10
1
AJABAHIA
12
13
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005
Programa

Superior
Incompleto
0
0
2

Superior
Completo
5
1
1

Outro

Total

0
0
6

8
12
34

Constatando-se a carência de uma devida qualificação para atuarem em programas de alfabetização, a
preparação desses alfabetizadores é realizada no interior do próprio programa, como formação inicial e formação
continuada.
Reconhece-se, contudo, que este é um problema antigo que sempre acompanhou a EJA desde a época
das campanhas de alfabetização encampadas pelo governo quando se recrutava voluntários de diversas
profissões, tais como sociólogos, historiadores, economistas, advogados, como também sindicalistas,
profissionais autônomos, agentes de saúde, militantes de partidos políticos e de movimentos sociais e outros para
desenvolverem ações educativas. Não se exigia nenhuma qualificação específica para atuar como voluntário, o
que contribuiu para banalizar a educação de adultos, fazendo com que até hoje se acredite que qualquer pessoa,
com qualquer tipo de formação possa ensinar a adultos.
Outra característica predominante encontrada neste coletivo de professores diz respeito à sua formação
básica em escolas públicas. Fazendo-se a relação entre a origem escolar dos sujeitos da investigação e a sua
formação se foi realizada em escola pública ou particular, aparece que os professores são predominantemente
oriundos de escolas públicas; correlacionando-se esta origem com a realização de cursos de especialização, a
Tabela 13 mostra que apenas os professores de EJA, que estudaram em escolas públicas (60%) ou em escolas
particulares (40%) conseguiram chegar a uma pós-graduação. Estes ex- alunos do Curso de Especialização,
promovido pela UNEB, exercem atualmente a função de professores de educação de jovens e adultos no Instituto
Social da Bahia (ISBA), com turmas que funcionam no turno noturno, neste centro educativo instalado em um
bairro nobre de Salvador. Convém acrescentar que a Coordenadora do Programa AJA Bahia e a do Programa
ALFASOL, que também estudaram em escolas públicas, lograram terminar cursos de
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especialização, em nível de pós-graduação que foi oferecido pela UNEB. A Tabela 13, a seguir, ajuda a entender
melhor a participação das escolas públicas na formação inicial dos sujeitos investigados mostrando que 72% dos
professores do Programa AJA BAHIA e 67% dos professores do Programa ALFASOL estudaram em escolas
publicas; apenas 33% dos professores do Programa ALFASOL e 28% dos professores do AJA BAHIA
estudaram em escolas particulares. Pode-se observar que dentre os professores de EJA, três (60%) estudaram em
escolas públicas e dois (40%) em escolas particulares, mas todos tiveram a chance de concluírem um curso de
especialização.
Tabela 13: Tipos de Instituição na formação inicial e quantitativo de professores que possuem a
especialização de acordo com os programas estudados
Programas

Percentual

EJA
100%

AJA BAHIA

ALFASOL

100%

100%

Instituição

Percentual

Pública:

60%

Particular:

40%

Pública:

72%

Particular:

28%

Pública:

67%

Particular:

33%

Especialização
Sim: 3
Não: 0
Sim: 2
Não: 0
Sim: 1
Não: 26
Sim: 0
Não: 6
Sim: 1
Não: 7
Sim: 0
Não: 4

Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Os professores que atuam em programas de EJA e que são especializados se destacam por serem
detentores de mais experiência de trabalho com jovens e adultos, vez que 60% destes já atuam há mais de quinze
anos com esta modalidade de ensino e 80% já têm experiência com a docência; comparando-se com os demais
sujeitos da pesquisa, a situação muda porque tanto os professores do Programa ALFASOL como os do Programa
AJA BAHIA demonstram altos percentuais de inexperiência com a modalidade de EJA, (ou seja, 92,3% e
62,5%, respectivamente), como é demonstrado na Tabela 14. Os professores do Programa ALFASOL
apresentam experiência reduzida, tendo apenas entre um mês a um ano de experiência com a educação de jovens
e adultos, como também possuem pouco tempo de exercício no magistério (84,6%). Situação idêntica se percebe
em relação aos professores do Programa AJA BAHIA, uma vez que 65,6% apresentam apenas um ano de
experiência,
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15,6% de um a cinco anos de exercício e apenas 3,1% tem mais de 15 anos de experiência no magistério, como
se pode verificar na Tabela 14, abaixo:
Tabela 14: Média de anos de experiência de trabalho dos professores de acordo com as categorias da
pesquisa
Tempo de Experiência

0 a 1 ano
1 a 5 anos
5 a 10 anos
10 a 15anos
+ de 15 anos
Total
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Mag.

EJA
Educ.
Jovens

------------------20,0
80,0
100%

---------------------40,0
60,0
100%

PROGRAMAS
Aja Bahia
Educ.
Mag.
Jovens

Alfasol
Educ.
Mag.
Jovens

65,6
15,6
6,3
9,4
3,1
100%

84,6
-----7,7
-----7,7
100%

62,5
28,1
6,3
3,1
-----100%

92,3
-----------------7,7
100%

Tornando-se um traço marcante, esta falta de experiência apareceu de forma bastante acentuada durante
o processo de formação continuada, tanto na categoria de Magistério, quanto na categoria da Educação de
Jovens, quando os professores, que se encontravam pela primeira vez na função de alfabetizadores, verbalizavam
os seus medos, expunham os seus sentimentos, denotando insegurança em relação ao início da docência, temor
em não dar conta da sua tarefa de alfabetizar adultos, como ainda apresentavam dúvidas em relação ao
planejamento, às teorias e idéias trabalhadas pela Formadora que eles deveriam por em prática nos espaços
educativos.
Assumindo a crença de que ensinar é dominar um repertório de conhecimentos e de conteúdos
sistematizados para poder transmiti-los aos seus alfabetizandos, esses professores expunham muitas dúvidas e
questões reveladoras da ansiedade com que enfrentavam a sua condição de alfabetizadores, com reduzida
experiência na docência e, conseqüentemente, no processo de alfabetizar.
Principais preocupações dos professores e influências na carreira
Esta ansiedade reflete bem o grau de preocupação das professoras com os seus educandos,
confirmando-se esta informação quando, ao serem questionados sobre as suas principais preocupações, tanto os
professores do Programa ALFASOL como os do Programa AJA BAHIA revelaram que se tratava da
aprendizagem dos seus alunos, tendo obtido 25,5% das respostas no Programa AJA BAHIA e 11,7% no
Programa de Alfabetização Solidária;
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apenas para os professores de EJA aparece em primeiro plano o material didático para ser trabalhado com os
alunos adultos, o que representa 100% das respostas para os professores de EJA e 28% para os professores do
AJA BAHIA se considerarmos o quantitativo de respondentes dos referidos programas. Outras respostas dos
professores mostram ainda a preocupação com a gestão pedagógica dos programas nos quais estão envolvidos e
também com as condições físicas apresentadas pelo seu local de trabalho, de acordo com o que revela a Tabela
15, abaixo:
Tabela 15: Principais preocupações dos Docentes de acordo com os programas investigados
PREOCUPAÇÕES
Com a disciplina dos alunos
Com a aprendizagem dos alunos
Com o material didático
Com a freqüência dos alunos
Com a necessidade dos alunos
Com a alta rotatividade dos alunos
Com a matéria
Com a gestão pedagógica
Com as condições físicas
Total das respostas
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

EJA
1
4
5
0
0
0
0
0
0
10

ALFASOL
0
11
4
1
1
1
2
3
2
25

AJA BAHIA
3
24
17
0
0
0
0
8
7
59

Com o intuito de minimizar estas preocupações, os professores recebem orientações acerca do
desenvolvimento dos programas através dos Formadores, dos Supervisores, dos Orientadores, dos
Coordenadores durante todo o período em que atuam. Os professores quando questionados se têm regularmente
recebido orientação do programa, a maioria respondeu que sim, correspondendo a 94,0% dos entrevistados. Os
professores de EJA como são concluintes do curso de especialização, alguns recebem (4,0%) e outros não
recebem mais orientação do programa de pós-graduação (6,0%), o que depende de ser solicitada uma tutoria
específica à Coordenação do curso. Os professores/alfabetizadores do Programa AJA BAHIA detém um
percentual de 65,0% no quesito orientação do programa; isto porque participam obrigatoriamente da formação
continuada durante todo o período de desenvolvimento do programa. O mesmo acontecendo com os
alfabetizadores do Programa ALFASOL, muito embora apenas 25,0% dos professores confirmaram ter recebido
esta orientação.
O Gráfico IV, a seguir, demonstra estas respostas destacando-se os professores do Programa AJA
BAHIA com 65,0%, ou seja, 32 respostas afirmativas sobre a orientação recebida pelos agentes educacionais
deste programa.
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Gráfico VI - Recebimento de orientação dos programas

Fonte: Entrevista Estruturada-2005
Os professores afirmaram que a sua participação nos cursos de capacitação inicial ou de formação
continuada vem ajudando na prática educativa, sobretudo em nível de conteúdo para os alfabetizadores de dois
programas, tanto para os professores de AJA BAHIA como para os professores do Programa ALFASOL; para
esses mesmos professores, os cursos vêm ajudando também em nível de metodologia. Os professores de EJA
dividiram as suas opiniões nas três subcategorias: conteúdo, metodologia e material didático. A ajuda diz
respeito a esses três elementos estruturantes da prática pedagógica (Tabela 16).
Tabela 16: Categorias referentes à participação dos professores nos cursos de capacitação que
vem ajudando no trabalho pedagógico:
CATEGORIAS
Em nível de conteúdo
Em nível de metodologia
Em nível de material didático
Outro nível
Total
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

EJA
3
4
2
1
10

ALFASOL
9
3
1
4
17

AJA BAHIA
22
19
9
2
52

A Tabela 16 demonstra que, pelo número de respostas positivas (52 no total), a participação dos
professores nos cursos de capacitação vem ajudando na prática educativa, sobretudo em nível de conteúdo para
os alfabetizadores de dois programas. Este dado é muito importante porque reforça a contribuição da formação
para a prática já que os professores
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contam apenas com a formação continuada para atuarem em sala de aula Esses professores refletem com suas
respostas a orientação que receberam no processo de formação continuada propiciada pelos programas, os quais
apontaram, anteriormente, esses três aspectos como principais estruturantes da prática, não podendo estar
dissociados um dos outros. De maneira geral, as respostas enfatizam a preocupação dos professores com o
conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. A ênfase no conteúdo faz lembrar que a pedagogia tradicional
acentuava a preocupação dos professores por aspectos conteudistas vez que colocava o domínio do conteúdo
como condição principal para ser um bom professor.
Ao acrescentarem também a ajuda da metodologia denota a intenção de associar a teoria com a prática,
articulando forma e conteúdo. A acentuada preocupação pela metodologia deixa transparecer o predomínio da
dimensão tecnicista, que durante muito tempo se constituiu no principal requisito para um bom planejamento de
ensino.
Poucas respostas incidiram sobre o material didático, o que pode expressar tanto a indiferença do
professor sobre este aspecto didático, como também pode significar que qualquer material é válido para se
trabalhar com adultos. Como o material didático (livros, cadernos, mapas, etc.) era fornecido pelos próprios
programas, acredita-se que este aspecto não chegava a preocupar o (a) professor (a) ao ponto de observar
qualquer contribuição nos cursos de formação continuada.
Os professores de EJA chegaram ao campo da educação de adultos mediante informações dadas pelos
colegas do próprio curso, quer em nível de graduação quer em nível de especialização; ao passo que os
alfabetizadores que atuam no Programa ALFASOL chegaram a este trabalho através da Secretaria de Educação e
os do Programa AJA BAHIA, mais da metade dos respondentes (57%), chegou ao campo da educação de jovens
e adultos através dos próprios colegas, conforme ilustra a Tabela 17, abaixo.
Tabela 17: Respostas dos professores de como chegou ao campo da Educação de Adultos
RESPOSTAS
Através dos colegas
Através da Secretaria de Educação
Através da Prefeitura
Através dos professores
Através da família
Através dos vizinhos
Sem resposta
Total de respostas
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

EJA
3
1
0
0
0
0
1
5

Tânia Regina Dantas (2009)

ALFASOL
1
6
1
4
2
0
0
16

AJA BAHIA
19
5
2
6
3
3
0
38
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Convém assinalar que, no interior da Bahia e nos bairros da periferia de Salvador, as notícias e
informações, geralmente, chegam aos professores através da própria Secretaria de Educação, das Prefeituras
locais e das Diretorias Regionais que se constituem nos órgãos executores das leis e das resoluções educacionais,
como também são responsáveis por concursos e contratos provisórios de professores para a rede pública de
ensino. Observou-se, também, que os seus anteriores professores são uma fonte importante de informação para
os alfabetizadores dos programas estudados, o que contribui para aumentar a responsabilidade destes na seleção
dos profissionais que irão atuar em EJA. A rede de informações é composta por vizinhos, pessoas da família,
colegas (outros alfabetizadores), não incluindo alternativas referentes aos outros meios de comunicação como,
por exemplo, a Internet, que através dos portais dos Fóruns de EJA veiculam diversas informações de interesse
do professorado.
Outros autores também confirmam esta tendência, a exemplo de Tardif (2005:73), que a relaciona com
o ensino, baseando-se em pesquisas desenvolvidas por Raymond, Butt e Yamagishi, em 1993, ele constata que
“a vida familiar e as pessoas significativas na família aparecem como uma fonte de influência muito importante
que modela a postura da pessoa toda em relação ao ensino”.
Tabela 18: Quem mais influenciou na escolha e na carreira do Magistério

Profs. de EJA

Quant

A sua família
Oportunidade de
trabalho
Um dos seus
professores

1

Seus colegas

1

Um conjunto de
fatores

1

Nenhum destes

0

2
1

Profs.
ALFASOL
A sua família
Oportunidade
de trabalho
Um dos seus
professores
O gosto, a
paixão pelo
magistério
O currículo
do curso
Nenhum
destes

Total
6
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Quant

Profs. AJA BAHIA

Quant

1

A sua família
Oportunidade de
trabalho
Um dos seus
professores

9

11

20%

7

13

23,7%

4

6

11%

1

Seus colegas

5

7

12,8%

1

O currículo do curso

1

3

5,5%

11

15

27%

37

55

100%

4
1

4

Nenhum destes

12

Total

Não é de se estranhar que a influência da família se constituiu no segundo motivo mais forte para a
escolha da carreira do Magistério para a maioria dos professores, conforme aparece na Tabela 18, que apresenta
a tendência dos professores (20% das respostas) em eleger a família como um dos elementos que mais
influenciou na sua opção em escolher o
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magistério. A influência familiar é um traço marcante na escolha da profissão, o que foi confirmado por Souza
(2006:153), em trabalho anterior com (auto)biografias de alunos- professores, como ele mesmo afirma: “a
influência familiar, de sua mãe professora e de seu pai, representante de livros, marcam lembranças do cotidiano
[...] sobre as práticas de leitura e dos aconselhamentos que recebia do seu avô, práticas que contribuíssem para
sua escolha pelo curso de magistério e pela pedagogia”.
Para os entrevistados que não optaram por nenhuma das alternativas apresentadas, o principal motivo
foi ser esta a única opção de emprego que encontraram para ingressar no mercado de trabalho. Alguns
professores escolheram mais de uma resposta para a mesma questão, como a oportunidade de trabalho e a
indicação da família, conforme está evidenciado na Tabela 18, na página anterior.
A luta pela sobrevivência impulsionou fortemente a opção pelo magistério sendo a alternativa da
“oportunidade de trabalho” a mais indicada pela maioria dos entrevistados (23,7%), devido à possibilidade de
contratação temporária e provisória sem necessidade de se submeter a um concurso público, vez que o
recrutamento de alfabetizadores para atuar nesses programas de extensão utilizava desta modalidade para engajar
professores nas suas mais diversas ações educativas. As secretarias de educação também utilizam a contratação
provisória para substituir professores em férias, ou em afastamento para tratamento de saúde, ou para casos de
aposentadoria, em períodos que antecedem a realização do concurso público, para preencher, com certa
brevidade, os postos de trabalho. Sabendo-se que a maioria dos sujeitos da investigação são mulheres, com
pouca experiência e em início de carreira, era de se esperar que uma oportunidade de trabalho, mesmo que
temporário, fosse um fator determinante na escolha da profissão do Magistério.
Outro fator determinante na carreira do Magistério, tanto para a escolha como para a permanência, é o
grau de satisfação dos professores em relação aos principais elementos que compõem e ajudam na sua trajetória
profissional e no desenvolvimento das suas atividades pedagógicas.
Perguntando-se aos professores entrevistados quanto ao seu grau de satisfação em relação ao seu
trabalho pedagógico em EJA, a maioria dos professores de EJA opinou pelo ambiente de trabalho (40% das
respostas); os professores do ALFASOL escolheram a aprendizagem dos alunos (36% das respostas), enquanto
que os professores do AJA BAHIA optaram pela metodologia de ensino (31%), que se constituíram nos fatores
que alcançaram os maiores graus de satisfação dos professores, como se pode ver na Tabela 19.
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O salário não é satisfatório para os professores dos três programas, apenas para os professores de EJA
obteve 10% de aprovação, o que é bastante compreensível, vez que estes professores, por possuírem uma maior
qualificação como especialistas, percebem, conseqüentemente, melhores salários que os demais professores.
Ao lado do salário, outro fator de insatisfação do professorado são as condições de trabalho, apontado
pelos professores do AJA BAHIA, como o menos satisfatório (8% das respostas), competindo com o currículo
trabalhado na escola (9% das respostas destes professores), conforme exibe a Tabela 19.
Tabela 19: Grau de satisfação dos docentes em relação ao seu trabalho em EJA

Categorias

Grau de satisfação dos
Professores de EJA

Grau de satisfação dos
Professores do
ALFASOL

Grau de
satisfação dos
Professores do
AJA BAHIA

Metodologia de ensino

10%

23%

31%

Aprendizagem dos alunos

20%

36%

29%

Ambiente de trabalho

40%

9%

23%

Currículo trabalhado

0%

18%

9%

Salário

10%

0%

0%

Condições de trabalho

20%

14%

8%

Total

100%

100%

100%

Fonte: Entrevista Estruturada - 2005
6.5. Motivos dos professores
O início de uma carreira é sempre preocupante, sempre causa insatisfações, frustrações, são mitos que
estão sendo desfeitos, esperanças que estão sendo modificadas, renovadas, novas expectativas que aparecem, é o
momento de reavaliar a formação, de aprender e de acumular experiências com a prática educativa. Tentando
conhecer melhor estes/as professores/as e também com a intenção de que eles/as se auto conhecessem e
pudessem rever o seu percurso profissional e formativo é que lhes foi perguntado acerca dos principais motivos
para a escolha da carreira de professor/a. Os motivos mais apresentados pelos professores puderam ser
categorizados em: motivos relacionados com o aluno, com o professor como pessoa e com a sua profissão e, de
acordo com os programas investigados, foram encontradas as seguintes respostas:
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Quadro XVII: Curso de Especialização em EJA: motivos para a escolha da carreira de professor/a
Relacionados com o aluno

Relacionados com o
professor como pessoa

Satisfação em ver o
crescimento do aluno

Relacionados com a sua profissão

Desilusão com a
advocacia Vocação
Gostar do que faz

Exemplo de Mestres
Nível sócio-econômico
Oportunidade na ocasião e de trabalho
Especialização continuada
Trabalhar como agente transformador

Fonte: Entrevista Estruturada - 2005
Os professores do programa EJA expõem os seus motivos para a escolha da carreira do Magistério que
estão organizados em três categorias: relacionados com o aluno, relacionados com o professor como pessoa e
relacionados com a sua profissão, como mostra no Quadro XVII, acima. Neste quadro, se destaca a preocupação
dos professores com “o crescimento do aluno,” outros motivos pela escolha são porque se desiludiu com outra
carreira como a de advogado, ou então por “vocação,” pela “oportunidade de trabalho,” por ter exemplo de
mestres bem sucedidos, por achar que mudaria o seu “nível sócio-econômico” e pela possibilidade de “trabalhar
como agente transformador,” pois, desenvolvendo a sua função de educador acreditam que estariam contribuindo
para mudar a condição dos analfabetos adultos.
Quadro XVIII: Alfabetização Solidária: motivos para a escolha da carreira de professor
Relacionados com o aluno

Relacionados com o
professor como pessoa

Currículo

Sonho que tinha desde
criança

Convívio com muitas pessoas não
alfabetizadas
Aprendizagem dos alunos
Levar para os alunos a educação
Poder ensinar e aprender com os
alunos
Ajudar a ler e a escrever dando
oportunidade para que o aluno seja
um cidadão ativo na sociedade
Poder contribuir para que os alunos
tenham opinião formada sobre todos
os assuntos

Desejo de ver meus pais
aprenderem mais
Interesse em ajudar as
pessoas
Porque eu gosto

Relacionados com a
profissão
Desejo de ser
educadora /
alfabetizadora
Por que eu gosto de
ensinar / lecionar
Passar adiante os meus
conhecimentos
Ocupação do tempo
Renda a mais

Relacionados
com o país

Por viver em
um país
carente em
educação
especializada

Necessidade financeira
Pela oportunidade de
trabalho
(continua)
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(final)

Relacionados com o aluno
Porque faz bem compartilhar o
aprendizado com outras pessoas

Relacionados com o
professor como pessoa

Para capacitar jovens e adultos

Necessidade de ajudar aos
pais em casa que foram
alfabetizados através do
Programa Alfabetização
Solidária

Para ajudar aquelas pessoas que não
tiveram a oportunidade de aprender

Porque estou evoluindo
como pessoa e como
profissional

Relacionados com a
profissão

Relacionados
com o país

Aumentar a
experiência na área
A importância de
educar, pois educar é
crescer e aprender com
o outro
Pelo curso de Letras
que escolhi
Por ser uma profissão
que está sempre no
caminho da
aprendizagem
Aprender a trabalhar
com as necessidades
dos professores

Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Baseando-se nas respostas dos professores do Programa Alfabetização Solidária pode- se estabelecer
categorias similares as que foram usadas para categorizar as respostas dos professores de EJA, ou melhor,
relacionados com o aluno, relacionados com o professor como pessoa e relacionados com a sua profissão e
acrescentar as “relacionadas com o país”, conforme aparece no Quadro XVIII. Mediante o que estes professores
responderam na entrevista, pode-se vislumbrar outro traço marcante que é a preocupação com a sua profissão,
enquanto que esta é uma possibilidade do aprender constante, aprender com o outro, aprender a trabalhar. O ser
professor assume o significado de estar sempre no caminho da aprendizagem, onde as atividades de ensinar e de
aprender caminham sempre juntas; a importância de aprender justifica, portanto, a escolha por esta carreira.
As questões financeiras também despontam como preocupantes no momento de escolher uma carreira
profissional, como acentuam os professores entrevistados ao enfatizarem que é uma “renda a mais”, que há
“necessidade financeira”, que é “pela oportunidade de trabalho” (Quadro XVIII).
Tanto os professores de EJA, como os do Programa Alfabetização Solidária, apresentam motivos
comuns relacionados com o professor como pessoa, pois afirmam que escolheram a carreira porque gostam de
ser professor. Uma professora remonta à infância a sua vontade em ser professora, como um “sonho que tinha
desde criança,” como é destacado no Quadro XVIII.
Esses professores ao fazerem as suas narrativas autobiográficas traduziram “o gostar”, “o sonho de
criança” pela “vocação para ser professor/a”, como sendo uma coisa muito
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natural, inata à pessoa o querer ser professor/a. Essa “naturalização” é questionada por Tardif e Raymond
(2000:78), quando criticam a naturalização das práticas sociais, o querer ser professor não é inato ao sujeito,
porque, na verdade, esta escolha foi internalizada ao longo do tempo, o sujeito não nasce com esta predestinação,
vai depender da sua história de vida, das suas experiências, das oportunidades que lhe aparecem.
A preocupação com a aprendizagem dos alunos é marcante em quase todas as respostas dos professores
do Programa Alfabetização Solidária, organizadas na categoria que se refere aos motivos relacionados com o
aluno, onde no Quadro XVIII podem-se ver respostas tais como “para ajudar aquelas pessoas que não tiveram a
oportunidade de aprender,” “ajudar a ler e a escrever dando oportunidade para que o aluno seja um cidadão ativo
na sociedade”.
Os professores destes programas têm a percepção de que estão construindo uma carreira, começando
pela alfabetização de jovens e adultos, como uma professora que afirmou como principal motivo o estar
“evoluindo como pessoa e como profissional,” de acordo com a resposta apresentada no Quadro XVIII, já
apresentado.
Os motivos apresentados pelos professores do Programa AJA BAHIA se concentram naqueles que estão
relacionados com o aluno ou com o próprio professor como pessoa, revelando uma preocupação em ajudar às
pessoas, percebendo o aluno de EJA como um ser carente que, acima de tudo, precisa de ajuda do professor
“para ter uma melhor qualidade de vida,” como é apresentado no Quadro XIX. Quanto à sua pessoa, o professor
vê no trabalho pedagógico uma forma de realização tanto pessoal como profissional, mas também como uma
maneira de adquirir mais experiências e conhecimentos (já que se trata de jovens professores que estão
ingressando numa primeira experiência em educação). Nos motivos relacionados com a profissão, aparece a
escolha da docência como a “falta de opção”, aliada com a “necessidade” de precisar trabalhar de imediato.
Embalados numa utopia, os professores vêm o seu trabalho como “uma contribuição para diminuir o índice de
analfabetismo no Brasil,” ou para “reduzir o número de analfabetos no país” (Quadro XIX).
A concentração das respostas destes professores se dá na categoria dos motivos relacionados com o
aluno, onde aparecem outras preocupações além da aprendizagem, como em ser solidário/a, em ajudar ao
próximo, em transformar os analfabetos em cidadãos, em tirá-los da situação de exclusão. Essas respostas
expressam a imagem que esses professores fazem dos seus alunos, como indivíduos que não são cidadãos, que
são excluídos da sociedade, que precisam de caridade (uma ajuda ao próximo), como prega a religião.
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Quadro XIX: Programa AJA BAHIA: motivos para a escolha da carreira de professor/a

Relacionados com o aluno

Relacionados com o
professor como pessoa

Relacionados com a
profissão

Amor pelo próximo

Vocação

Amor à profissão

Solidariedade

Aptidão

Falta de opção

Ajudar ao próximo e à
minha filha

Facilidade de
comunicação

Necessidade

Carisma, comunicação e
família

Saber que estar sendo
útil

Contribuir para o
avanço da alfabetização

Vontade de aprender

Por falta de opção

Gosto pela leitura e pelo
ensino
Realização pessoal

Determinação,
competência.
Ter habilidade para
ensinar

Ajudar a diminuir as
desigualdades sociais
Sensibilidade pela
situação do bairro
Para colaborar com a
educação do Brasil
Formar cidadãos
moralmente preparados
para a atualidade

Ajudar às pessoas do meu
convívio
Gostar de alfabetizar
crianças e adultos
Gostar de trabalhar com
jovens e adultos
Prazer em levar
conhecimentos a terceiros
Poder ajudar dando
oportunidade de passar o
necessário para o aluno
A felicidade de ver os
alunos aprendendo a escrita

Para conseguir realizar
um sonho
Escolha própria e por
prazer

Querer ajudar aos meus
Adquirir novos
vizinhos porque uma parte
conhecimentos e
deles é analfabeta
experiências
Alfabetizar jovens e
adultos que querem ser
cidadãos alfabetizados
Aprender com eles no dia a
dia
Ajudar às pessoas a terem
uma melhor qualidade de
vida
Ajudar às pessoas
Realização profissional
ensinando-as a ler e a
Para adquirir
escrever de forma que elas
experiência
deixem de se sentir
Aprender,
incentivar e
excluídas
memorizar
Gratificação em ver o
aluno ter sucesso
Para fazer os alunos
entenderem melhor as
coisas
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Passar informações
Acreditar no poder
transformador da
educação

Relacionados com o
país
Contribuir para reduzir
o índice de
analfabetismo no país
Reduzir o número de
analfabetos no país
Ajudar a formar
cidadãos aptos a
atuarem na sociedade

Gostar de contribuir
para a comunidade

Ensinar, alfabetizar

Satisfação em formar
novos cidadãos

É gratificante passar
informações e
experiências

Ajudar a população da
minha comunidade

Os professores do Programa AJA BAHIA ao exporem os seus motivos relacionados com a profissão,
apresentam com as suas respostas uma imagem de que para ser professor de jovens e adultos é preciso ter
“determinação,” “amor à profissão,” “competência,” “saber ser útil,” “ter habilidade para ensinar,” “passar
informações e experiências” aos alunos (Quadro XIX).
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A profissão professor pode ser escolhida também pelo seu lado gratificante, prazeroso, satisfatório,
como se pode ver nas respostas dos professores do Programa Alfabetização Solidária, quando assinalam que “é
gratificante passar informações e experiências,” “gratificação em ver o aluno ter sucesso,” “satisfação em formar
novos cidadãos,” “diminuir as desigualdades sociais” (Ver Quadro XIX).
Estas imagens do ser professor/a confirmam o que expressa Arroyo (2002) quando instiga a reflexão,
proposta por Paulo Freire, pela “recuperação da humanidade roubada” para estes alunos, como neste trecho:
Para milhares de docentes, educadores da escola pública, seu ofício aparece como
um dever-ser com novas tonalidades, exatamente diante da dolorosa constatação de
que milhares de crianças, adolescentes, jovens e adultos com que convivem na
escola estão submetidos a condições inumanas de vida. Como educadores (as) terão
de dar conta de algo mais do que acompanhar seu desenvolvimento, terão que
recuperar sua humanidade roubada (Arroyo, 2002, p.48).
As principais dificuldades dos professores
A prática pedagógica dos professores entrevistados se revelou nas suas respostas como plena de
dificuldades, que abrangem diferentes âmbitos; essas dificuldades vão desde os problemas mais restritos à sala
de aula até os mais gerais e amplos que dependem de decisões políticas e que extrapolam as competências do
professor. Os professores de EJA (ex-alunos do curso de especialização) e os da Alfabetização Solidária
elencaram as suas dificuldades surgidas na prática educativa com jovens e adultos em três âmbitos: pedagógicos,
financeiros e políticos, como se vê nos Quadros XX e XXI, a seguir.
Dentre os pedagógicos, para os professores de EJA tem-se “a falta” e a inadequação do “material
didático” para trabalhar com jovens e adultos que são trabalhadores e que, em vista disso, “não têm tempo para
estudar mais”. Esses alunos apresentam “defasagem em relação à leitura e à escrita” quando comparados aos
alunos do ensino regular, provavelmente porque “passaram muito tempo sem ir à escola,” lutando pela
sobrevivência, sem condições de freqüentar regularmente uma escola. Apresentam problemas sérios de
“repetência e evasão”, portanto, se sabe que a modalidade de EJA se destaca pelos altos índices de reprovação,
abandono e evasão escolar. Concernentes às dificuldades financeiras, apontaram “a falta de recursos para
estudar” e em relação às dificuldades políticas, os professores se ressentem “da falta de ajuda,” da pouca
assistência dos órgãos públicas (Secretaria de Educação, Governo do
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Estado, Prefeitura Municipal) em ajudar às escolas que trabalham com a educação de jovens e adultos, como se
pode constatar no Quadro XX.
Os professores do Programa Alfabetização Solidária apontam as mesmas dificuldades e acrescentam “a
pouca escolaridade dos alfabetizadores,” vez que nem todos têm o curso de Magistério, “a freqüência dos
alunos”, a inexperiência dos alfabetizadores, pelo fato de que “nunca ter trabalhado em educação” e a carência
de “um bom ambiente de trabalho” como as principais dificuldades pedagógicas; “as diversas necessidades do
aluno” e a “falta de

recursos para a capacitação” foram destacadas como dificuldades financeiras e “a

interferência política” na educação como o principal fator político que dificulta a educação, como se apresentam
no Quadro XXI.
Inseridas dentre essas dificuldades, encontram-se as que concorrem para acirrar o processo de
desprofissionalização docente como “a falta de ajuda dos órgãos públicos”, “a falta de recursos para estudar”
(Quadro XX), e ainda “a falta de recursos para a capacitação” (Quadro XXI) que dizem respeito, diretamente, ao
exercício da profissão.

Quadro XX: Professores de EJA: Principais dificuldades que os professores enfrentam na prática
educativa a partir de três âmbitos: pedagógicos, financeiros e políticos
Dificuldades Pedagógicas

Dificuldades Financeiras

Dificuldades
Políticas

Falta de material especifico para a área
Falta de tempo para os alunos estudarem
mais
Dificuldades de aprendizagem devido ao tempo
que o aluno passou sem ir para
escola

Falta de recursos
para estudar

Material didático especifico para EJA
Carência dos alunos
Defasagem no nível da leitura
Repetência e evasão escolar
Defasagem no nível da escrita
Diferentes níveis dos alunos
Avaliação dos alunos
Fonte: Entrevista Estruturada - 2005
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Quadro XXI: Alfabetização Solidária: Dificuldades pedagógicas, financeiras e políticas dos professores
Dificuldades Pedagógicas
Dificuldades Financeiras
A escolaridade dos alfabetizadores
As diversas necessidades do aluno,
(poucos têm Magistério)
inclusive financeiras
A leitura, a escrita, a falta de
Falta de recursos para a capacitação
estima de alguns alunos
Falta de leitura em suas vidas
A freqüência dos alunos
A escrita para os alunos
Nunca ter trabalhado na educação
A falta de interesse do aluno
A falta de material didático
Um bom ambiente de trabalho
Ser no Programa ALFASOL uma
professora e ao mesmo tempo uma
amiga dos alunos
Preenchimento de formulários para
coleta de dados
Fonte: Entrevista Estruturada – 2005

Dificuldades Políticas

A interferência política

As dificuldades pedagógicas mais destacadas pelos professores do Programa AJA BAHIA denotam a
preocupação dos professores em apontar problemas e dificuldades que se situam fora do seu âmbito pessoal e
diretamente, relacionadas com o alunado, tais como: “a falta de interesse do aluno,” as suas “diversas
necessidades,” “falta de adaptação do aluno ao ensino,” “conflito dos alunos com os seus familiares,” “a
descrença dos alfabetizandos,” “a freqüência irregular, falta de pontualidade e a desistência de alguns
alfabetizandos,”além de dificuldades pessoais dos alunos concernentes à saúde como “deficiência visual e/ou
mental,” como mostra o Quadro XXII.
Em segundo plano, aparecem outras dificuldades como “a insuficiência ou inadequação do material
didático,” a preocupação com o “método que deveria ser usado para cada tipo de aluno,” “a distância do local de
capacitação dos docentes”; os professores reclamam de ter que concorrer com as novelas da televisão, vez que o
horário das aulas coincide com a programação do horário noturno e também com a igreja que costuma realizar os
seus cultos à noite (Quadro XXII).
Referente às dificuldades financeiras, os professores do AJA BAHIA reclamam da “falta de vínculo
empregatício” porque têm um contrato temporário, do baixo “valor da bolsa auxílio,” da “falta de recursos para a
capacitação dos professores e para as atividades alternativas” que seriam realizadas com os alunos (Quadro
XXII). Essas dificuldades são agravadas por outras de âmbito político, destacando-se as “condições precárias
oferecidas pelo governo” porque os alfabetizadores são responsáveis para conseguir o local para
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desenvolver as atividades educativas, que, na maioria das vezes, acontecem em salões de igrejas, sedes de
Associações de Moradores, salas cedidas pela própria comunidade, salas de Sindicatos de professores e em
outros espaços educativos que nem sempre são os mais adequados para um trabalho educativo. Além do mais,
existe uma série de exigências formais e burocráticas exigidas pelo governo para a contratação e manutenção da
bolsa auxílio que dificultam o trabalho dos professores, apontadas por estes como “as exigências atribuídas por
certos programas” (Quadro XXII).
Quadro XXII: AJA BAHIA: Principais dificuldades pedagógicas, financeiras e políticas apontadas pelos
professores do programa
Dificuldades Pedagógicas

Dificuldades Financeiras
Falta de vinculo empregatício
dos alfabetizadores
Falta de recursos financeiros
para atividades alternativas

Coleta de dados para o programa
As diversas necessidades do aluno
Falta de interesse por parte dos alunos

Dificuldades
Políticas
Condições precárias
oferecidas pelo governo

Valor da bolsa auxílio paga
pelo programa

Concorrência com novelas da TV e
igrejas
O método que deveria ser usado para
cada tipo de aluno
Incentivar os alunos a não desistirem
Alcançar os objetivos dos alunos em
querer ser alfabetizado
Dificuldades dos alfabetizandos
(deficiência visual ou mental)
Falta de adaptação do aluno ao ensino
Conflito dos alunos com seus familiares
Distancia do local da capacitação dos
docentes
A descrença do alfabetizando

Falta de recurso para a
capacitação dos docentes

Material didático insuficiente ou
inadequado
A falta de pontualidade dos alunos em
relação aos horários marcados para as
aulas
Desentendimento em sala de aula
Freqüência irregular dos alfabetizandos
Desistência por parte de alguns alunos
Material didático para alfabetizando e
alfabetizadores

Fonte: Entrevista Estruturada - 2005
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Algumas dificuldades pedagógicas não são vistas como desafios para que o alfabetizador/professor
realize um bom trabalho, mas como empecilhos para desenvolver a prática pedagógica e também, nesse caso, a
culpabilidade é atribuída ao aluno, como nos seguintes exemplos: diferentes níveis dos alunos, defasagem ao
nível da leitura e da escrita, falta de material específico para a área, repetência escolar, dificuldades de
aprendizagem.
Apesar de todas estas dificuldades, os professores conseguem levar adiante o processo de alfabetização,
criando, inovando, transgredindo, acreditando no sucesso dos seus alunos, intentando ajudar para que eles não
desistam de serem alfabetizados e continuem os estudos no ensino regular; os professores entrevistados vêm
tentando se afirmar como sujeitos da ação educativa, sujeitos de prática, formando a sua imagem e construindo a
sua identidade no processo educativo.
Quadro XXIII: AJA BAHIA: Dificuldades pedagógicas encontradas pelos professores do programa
Dificuldades Pedagógicas em
relação ao programa

Dificuldades Pedagógicas em
relação ao professor
O método que deveria ser usado
para cada tipo de aluno

Coleta de dados para o programa
Condições precárias oferecidas pelo
governo
Distância do local da formação dos
docentes
Concorrência com novelas da TV e igrejas
As exigências atribuídas por certos
programas
Valor da bolsa auxílio paga pelo programa
Material didático insuficiente ou
inadequado

Material didático para
alfabetizando e alfabetizadores

Falta de recurso para a capacitação dos
docentes

Fonte: Entrevista Estruturada - 2005
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Dificuldades
Pedagógicas em
relação ao aluno
Incentivar os alunos a não
desistirem
As diversas necessidades
do aluno
Falta de interesse por parte
dos alunos
Alcançar os objetivos dos
alunos em querer ser
alfabetizado
Dificuldades dos
alfabetizandos (deficiência
visual ou mental)
Falta de adaptação do aluno
ao ensino
Conflito dos alunos com
seus familiares
A descrença do
alfabetizando
A falta de pontualidade dos
alunos em relação aos
horários das aulas
Desentendimento em sala
de aula
Freqüência irregular dos
alfabetizandos
Desistência por parte de
alguns alunos

292

As dificuldades pedagógicas apontadas pelos professores/alfabetizadores do Programa AJA BAHIA
(Quadro XXIII) foram reagrupadas em três vertentes: em relação ao programa, em relação ao professor e em
relação ao aluno. Este quadro mostra, claramente, que na perspectiva do professor as maiores dificuldades são
atribuídas ao programa ou aos educandos. Em relação ao programa eles/as se ressentem da falta de recursos para
“a capacitação dos docentes,” a começar pelo pagamento ao Formador/a que é da responsabilidade da UNEB, a
instituição gerenciadora dos programas de alfabetização. Queixam-se do “valor da bolsa auxílio,” considerado
insuficiente, das “condições precárias” de trabalho que oferece o governo, do fato de ter que se deslocar, às vezes
até para outro município, a fim de participar do processo de formação continuada, das “exigências formais
atribuídas por certos programas,” por terem que preencher diversos formulários. Relacionada com o programa
como realmente uma dificuldade pedagógica é a questão do material didático “inadequado e insuficiente” para
alfabetizandos e alfabetizadores que se expressam como uma dificuldade provocada pelo programa (Ver Quadro
XXIII).
Em relação às dificuldades, cujas causas são atribuídas diretamente ao aluno, destacam-se os conflitos e
os desentendimentos dos educandos com os seus familiares e com o professor na sala de aula que provocam o
abandono dos estudos, a desistência do programa por parte de alguns alunos instigados por diversos fatores
(sociais, econômicos, educativos). Outras dificuldades apontadas pelos/as professores/as como “a descrença dos
alfabetizandos,” “a falta de adaptação do aluno ao ensino” e “alcançar os objetivos dos alunos em querer ser
alfabetizados” são fatores mais pertinentes ao educador do que ao educando e podem ser trabalhados e
modificados tanto pela didática, pela metodologia como pelos aportes teóricos utilizados pelos/as professores/as
em sala de aula. É também uma das responsabilidades destes educadores “incentivar os alunos para não
desistirem”, sabendo-se que estes educandos trazem vivências pontuadas por muitos fracassos, por empecilhos
de toda ordem que impossibilitam a continuidade dos estudos (Quadro XXIII).
Em suma, os professores precisam ser fortalecidos em suas práticas, valorizar as suas experiências,
como já alertava Kincheloe, para o qual:
A possibilidade do fortalecimento do professor necessita uma reconceitualização do
conhecimento do professor, isto é, o que os professores necessitam saber para
trabalhar em seus empregos com sucesso. Os professores desenvolvem o que muitos
têm chamado de conhecimento prático de formas variadas - a experiência sendo uma
das mais importantes formas de aquisição (Kincheloe, 1997:41).
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A modo de conclusão
O conjunto destes dados serviu para delinear um provável perfil do educador de adultos, apontando
várias características e elementos significativos para o traçado da identidade profissional deste sujeito social.
Concernente à identidade profissional, a Associação Nacional para Formadores e Profissionais em
Educação/ ANFOPE (1998:13) apresenta um interessante perfil de educador, acrescentando outras
características:
O educador [...] é aquele que:- tem a docência como base da sua identidade
profissional; - domina o conhecimento específico de sua área, articulado ao
conhecimento pedagógico, numa perspectiva de totalidade do conhecimento
socialmente produzido, que lhe permite perceber as relações existentes entre as
atividades educacionais e a totalidade das relações sociais em que o processo
educacional ocorre; - é capaz de atuar como agente de transformação da realidade na
qual se insere.
Nesta direção, Nóvoa (1999:16) define a identidade docente como “um processo que necessita de
tempo. Um tempo para fazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças”. Para este autor,
pode-se entender a identidade como um lugar de conflitos, de tensões, de lutas, de embates, cuja principal
característica é ser um espaço de construção do ser e do estar na profissão.
Pereira (2000:36) relembra que a sociedade nos fornece algumas identidades já prontas, como mulher,
homem, professora, professor, artista, mãe, pai de família, etc.
Ele acentua que “quando pensamos a construção das identidades, também somos perseguidos por esse
modelo de estabilidade, de harmonia e de cristalização como padrão desejado. Os professores entrevistados
confirmam a existência dessas múltiplas identidades fazendo alusão nas suas narrativas ao papel de mãe, de pai,
à condição de ser homem ou de ser mulher, os papéis que exercem na sociedade e a interrelação desses papéis
com a sua profissão de educador/a.
Em outra direção, Bauman (2005) coloca que não é um fator predefinido, não há uma única identidade,
acabada, totalmente constituída, depende do “pertencimento” e de lutar para conseguir esta identidade almejada:
Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a
solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que
percorre, a maneira como age- e a determinação de se manter firme a tudo isso – são
fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade” [...] a
“identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; como
alvo de um esforço, “um
objetivo”; como uma coisa que ainda se precisa construir a partir do
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zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda
mais [..] Bauman (2005:17-21-22).
A identidade, como diz Pimenta (2007:18), “não é um dado imutável [...] mas é um processo de
construção do sujeito historicamente situado.” Para ela, o ser professor emerge em um determinado momento
histórico e em um contexto concreto, reconhecendo o caráter dinâmico da profissão docente, a qual se constitui
em uma prática social.
Nesta perspectiva, Pimenta (1997:42) realça que a reconstrução identitária pode permitir e intensificar a
mobilização dos saberes da experiência, uma vez que ”uma identidade profissional constrói-se, pois, com base na
identificação social da profissão [...]”; esta construção se dá também mediante o “significado que cada professor,
como ator e autor, confere à atividade docente em seu cotidiano com base em seus valores, seu modo de situar-se
no mundo, sua história de vida, suas representações, seus saberes, suas angústias e seus anseios [...]”.
Relembrando Moita (1992) que considera também a identidade profissional como uma “construção” foi
que eu direcionei os questionamentos da entrevista e as narrativas dos professores desde a fase de opção pela
profissão visando reconstituir a trajetória dos sujeitos estudados na busca desta construção identitária.
Por concordar com Pimenta (2007), sabe-se que a identidade profissional se constrói na trajetória do
professor, no seu cotidiano, a partir da sua história de vida, dos significados que são conferidos à sua atividade
docente, dos seus valores, das suas crenças, de suas relações com os colegas de profissão, de suas representações,
dos seus saberes e do que significa para ele ou ela ser professor/a.
Levando em consideração estes conceitos e reflexões e, ainda, com base nos dados e informações
obtidos, mediante ficha de cadastramento dos alfabetizadores, observação da prática e a maior freqüência das
respostas frente à aplicação de entrevista estruturada, pode-se traçar um perfil provisório deste educador de
jovens e adultos investigado no presente trabalho, que poderia ser sintetizada desta forma:
O (a) educador (a) dos programas de EJA é uma mulher, jovem, uma alfabetizadora, que se situa na
faixa etária de 26 a 30 anos, com o estado civil de solteira, sem filhos, possui um vínculo empregatício
temporário com um programa de extensão da UNEB, tendo sido contratada para receber um salário mínimo
mensal (R$ 300,00, em 2005), desenvolvendo o seu trabalho educativo em uma jornada de 40 horas semanais.
Não tem curso superior, detém uma formação em nível médio, tendo concluído o curso de Magistério em uma
escola pública.

Tânia Regina Dantas (2009)

295

Possui, no máximo, um ano de experiência em educação, exercendo a função de alfabetizadora como sendo a sua
primeira experiência educativa. A única orientação que recebe para ensinar é através do programa de extensão
em EJA, ao qual se encontra vinculada, mediante o processo de formação continuada. A sua principal
preocupação em sala de aula ou nos espaços educativos é com a aprendizagem dos seus alunos. Chegou ao
campo da EJA através dos próprios colegas, sendo que a família foi quem mais influenciou na escolha da
carreira e a sua opção em ser professora foi determinada pela oportunidade de ter um trabalho remunerado
mesmo que provisório. O seu maior grau de satisfação em relação ao seu trabalho em EJA é referente à
metodologia de ensino. Pode ser capaz de trabalhar para ajudar na transformação da realidade onde vive e atua
como professora.
Conhecendo melhor a trajetória desses professores de jovens e adultos, as características principais de
sua formação, os momentos marcantes de sua trajetória profissional, as suas representações, as suas principais
dificuldades e os significados que são atribuídos em relação à sua profissão e a sua prática educativa, certamente,
se poderá ajudá- los a melhorar esta prática e a construir a sua identidade profissional.
6.8. Síntese do capítulo

Este capítulo intentou apresentar e analisar dados primários contundentes que serviram para caracterizar
o educador de jovens e adultos, destacando os elementos mais significativos para caminhar na direção de um
perfil provisório deste educador, que possa estabelecer parâmetros e diretrizes para a sua formação tanto inicial
como continuada.
O traçado deste perfil incluiu dados pessoais como idade, estado civil, e dados profissionais que
abrangem desde o tempo de serviço, salário, formação, experiências educativas e em EJA, até o grau de
satisfação correlacionado com o seu trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos.
Foram traçadas tabelas, quadros e gráficos para desenvolver a análise qualitativa, sem menosprezar os
dados quantitativos obtidos na investigação, caminhando no sentido de delinear o perfil do educador de adultos e
os aspectos pertinentes à sua formação, a partir de características básicas que se constituíram nas categorias
analisadas.
As principais preocupações dos professores referentes à aprendizagem dos alunos, à gestão pedagógica,
ao salário que recebem como alfabetizadores nos programas de extensão ou como professores do ensino regular
em EJA também foram comentadas neste capítulo.
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As influências recebidas pelos professores para fazer a sua opção pelo magistério também foram
investigadas, analisadas e destacadas no presente capítulo.
Foram destacados e analisados os motivos mais apontados pelos respondentes para justificar a sua
escolha pessoal pela carreira do magistério, notando-se, por parte dos professores, o cuidado em enfatizar a
preocupação com a aprendizagem dos alunos e a visão da carreira de docente como uma missão. Há também
uma ênfase excessiva em querer transformar o aluno da EJA em cidadão. Ressaltam-se ainda as principais
dificuldades encontradas pelos professores para desenvolverem o seu trabalho educativo. Estas dificuldades são
de ordem econômica, política e pedagógica.
Foi estabelecido um diálogo com vários autores, tais como Arroyo, Nóvoa, Bauman, Pereira, Pimenta,
Moita, que me ajudaram a confrontar as suas idéias com as falas e as representações dos professores investigados
na trilha do seu processo identitário e formativo.
O Capítulo VII, em seguida, abordando conceitos e tecendo análises das narrativas autobiográficas dos
professores de jovens e adultos, aporta uma contribuição importante para a formação do educador ao descortinar
as histórias de vida desses atores sociais, avançando, também, no sentido de complementar o traçado deste perfil
provisório, a partir dos dados obtidos e dos relatos sobre os percursos profissionais dos próprios sujeitos desta
investigação.

Tânia Regina Dantas (2009)

297

CAPÍTULO VII – ESTRADA, MEMÓRIA E TRAJETÓRIA: AS AUTOBIOGRAFIAS
NARRATIVAS E A FORMAÇÃO
O enfoque biográfico e a autobiografia
Este capítulo apresenta e analisa as narrativas autobiográficas dos professores, sabendo-se que nelas
não estão contidas toda a experiência dos mesmos, mas uma parte relevante desta experiência de se
autonarrar e de contar a sua própria história de vida, as trajetórias que foram vivenciadas por estes sujeitos
sociais.
Trata-se de narrativas que contém mensagens reveladoras de histórias, idéias, recordações e que
expressam situações que trazem lembranças de acontecimentos, fatos, vivências do percurso profissional
internalizadas pelos professores, que nos fornecem pistas, atalhos para auxiliar a entender o percurso
formativo e a caracterizar o processo de construção da identidade deste profissional em educação.
A intenção foi a de conhecer melhor os educadores de adultos, descobrir as suas características
marcantes e poder ajudar na sua formação/autoformação, atendendo às suas demandas e interesses para o
exercício de um trabalho de qualidade.
O trabalho de investigação desenvolvido nesta tese foi centralizado, portanto, em uma pesquisa
narrativa sobre o percurso profissional dos educadores de jovens e adultos, que enfatizou a importância de
dar voz aos professores (como destaca Bueno et al., 2003), intentou dar visibilidade aos professores de
EJA, sempre esquecidos nas pesquisas tradicionais e procurou recolocar estes professores no meio da
discussão e da cena investigada.
Tendo como ponto de partida o resgate da memória histórica, este trabalho de investigação se situou
dentro de uma abordagem biográfica por concordar com Poirier et al. (1999:45) quando afirmam que a
aproximação biográfica é prometedora nas ciências humanas e que “a riqueza deste procedimento
particular para recolha de informação personalizada reside nas suas múltiplas facetas e nas diversas
possibilidades, mas nisso se funda também a complexidade da análise do material obtido”; por este
motivo, a recolha das fontes e dos dados, sobretudo das narrativas autobiográficas personalizadas, foi
realizada no contexto da formação inicial e continuada de programas de extensão e de especialização dos
quais participaram os professores/alfabetizadores e coordenadores de programas selecionados para esta
pesquisa qualitativa.
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As escritas autobiográficas vêm sendo utilizadas com êxito nos contextos formativos de professores,
principalmente nos cursos de formação continuada, por proporcionarem a reflexão, a análise, os
questionamentos acerca de experiências vivenciadas no cotidiano, dando visibilidade aos saberes da
docência; como afirma Josso (2004:30), a narração provoca a reflexão e “se esta reflexão estiver integrada
com uma das formas de atenção consciente, é possível intervir na formação do sujeito de maneira mais
criativa, conseguindo um melhor conhecimento dos seus recursos e objectivos”. As autobiografias vêm
ainda ocasionando a revisão da prática educativa, ajudando na reflexão da ação que se realiza em salas de
aulas ou em espaços educativos.
De acordo com Bolívar y Fernández (2001:15) a investigação biográfico-narrativa, como uma área
de estudo da investigação interpretativa, além de ser uma metodologia específica, tanto de coleta como de
análise de dados, situa-se num espaço mais amplo, de acordo com determinadas orientações e posições
atuais no pensamento (hermenêutica, filosofia moral comunitária, tendências pós-modernas), constituindose num enfoque e numa perspectiva própria. Esta modalidade de investigação procura entender os
fenômenos sociais (principalmente os educativos) como “texto”, cujos valores e significados vêm sendo
atribuídos pela auto-interpretação que os sujeitos investigados fazem de sua própria prática. Pode também
ser uma fonte verdadeira de construir conhecimento na investigação educativa.
As narrativas permitiram entender como os professores vivenciaram suas experiências de ensino,
como também possibilitaram visualizar projetos de desenvolvimento e de mudança para o futuro. A
legitimidade do enfoque narrativo e autobiográfico na investigação resulta de que em lugar de explicar
“causalmente” a prática escolar, colocando os docentes como totalmente dependentes da estrutura social e
educacional, emerge como uma perspectiva teórico-metodológica, que entende o ensino como um relato
em ação, onde o autor (o professor) exerce um papel de primeira ordem (Bolívar e Fernández, 2001, p.16).
A professora e pesquisadora Marie-Christine Josso enfatiza a importância das narrativas (auto)
biográficas em processo de formação, exigindo capacidades de compreensão e de interpretação do
pesquisador, afirmando esta autora que “a situação de construção da narrativa de formação,
independentemente dos procedimentos adotados, oferece-se como uma experiência formadora em
potencial, essencialmente porque o aprendente questiona as suas identidades a partir de vários níveis de
atividade e de
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registros” (Josso, 2004, p.40). Entende ela que é uma experiência formadora porque serve para articular
“saber-fazer e conhecimento”, “técnicas e valores”, mobilizando o que ela chama de “aprendizagem
experiencial”, que implica em colocar o sujeito numa prática subjetiva e intersubjetiva no processo de
formação.
Para explicar o que entende por “aprendizagem experiencial”, Josso (2004:55) retoma o conceito de
formação experiencial de René Barbier que considera como “o resultado de um acidente existencial em
termos de irreversibilidade, irredutibilidade e de imprevisibilidade de uma situação vivida que nos
mergulha na estranheza de um universo”. Esta formação implica, para ele, em uma reorganização do nosso
sistema de referências existenciais dando um novo sentido às emoções e tendo um maior comprometimento
com os outros e com o mundo. Segundo Josso (2004), a formação experiencial significa “a atividade
consciente de um sujeito que efetua uma aprendizagem imprevista ou voluntária em termos de
competências existenciais (somáticas, afetivas, conscienciais), instrumentais ou pragmáticas, explicativas
ou compreensivas na ocasião de um acontecimento, de uma situação, de uma atividade que coloca o
aprendente em interações consigo mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as coisas, num ou em
vários registros” (Josso, 2004, p.55-56). Esta autora, apesar de reconhecer a contribuição de Barbier para a
conceituação da formação experiencial, coloca que a sua própria formulação é mais ampla e completa, pois
inclui a aprendizagem pela experiência e a experiência existencial, pressupondo uma transformação
significativa da subjetividade e da identidade.
Vale lembrar que para Josso (2007:16) “o trabalho de formação a partir de histórias de vida,
efetuado na perspectiva de evidenciar heranças, continuidade e ruptura, projetos, recursos usados para
aquisições de experiência, etc., permite conhecer mutações sociais e culturais nas vidas singulares e
relacioná-las com a evolução dos contextos profissionais e sociais”. Entendendo a formação como uma
implicação da pessoa (Josso, 2006) é que se procurou evidenciar os motivos, os interesses dos professores,
formulados por eles próprios, como uma forma de interiorização de aprendizagens que se expressava nas
suas narrativas sobre os percursos biográficos.
É relevante destacar que “em uma continuidade e globalidade dos processos de formação, as
histórias de vida podem trazer consistência e legitimidade ao permitir compreender como cada adulto
constrói sua própria formação em uma reaproximação da experiência passada” (Nóvoa e Finger, 1988,
p.226).
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De acordo com Nóvoa (1988:117), “a abordagem biográfica reforça o princípio segundo o qual é
sempre a própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu
percurso de vida: a implicação do sujeito no seu próprio processo de formação torna-se assim inevitável.
Deste modo, a abordagem biográfica deve ser entendida como uma tentativa de encontrar uma estratégia
que permita ao indivíduo-sujeito tornar-se actor do seu processo de formação, através da apropriação
retrospectiva do seu percurso de vida”. A narrativa autobiográfica permite que os professores-atores
olhando e revisitando o seu passado possam rever o seu processo de formação tomando consciência do seu
percurso de vida e redirecionar a sua formação no presente, aproveitando as experiências passadas.
Souza (2006:39) reforça esta afirmação de Nóvoa quando diz que “a utilização e vinculação das
histórias de vida e, mais especificamente, da abordagem biográfica, como uma possibilidade de
autoformação, evidenciam-se porque permitem colocar o sujeito numa posição de ator e autor do decurso
da vida, através da narrativa de formação [...]”. As narrativas inseridas em práticas autobiográficas
oportunizam o que Josso (2004) denomina de “aprendizagem experiencial” e ajudam a compreender o
processo de formação de conhecimento e de aprendizagem dos professores.
Por este motivo é que o trabalho de investigação foi centrado nas narrativas do percurso profissional,
o qual envolve a formação inicial e a formação continuada, levando em consideração a subjetividade e a
historicidade dos atores da pesquisa e propiciando a reflexão sobre a formação.
Recorro à definição que Francisca Pérez (2002:18) toma emprestada de Lejeune (1975) para
apresentar o conceito de autobiografia, ou seja: como um “relato retrospectivo em prosa que una persona
real hace de su própria existência, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de
su personalidad”. A autobiografia, portanto, pode ser um relato oral ou escrito que alguém faz de sua
própria vida, quando conta as suas vivências para si mesmo ou para outro; em termos da literatura, pode ser
um gênero literário escrito em prosa, que consiste na narração da experiência vivida pelo próprio ator
social.
Na perspectiva de Lejeune (2005:38), a autobiografia « s’inscrit dans le champ de la connaissance
historique (désir de savoir et de comprendre) et dans le champ de l ‘action (promesse d’offrir cette
verité aux autre) autant que dans le champ de la
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création artistique »14. Ele frisa que a autobiografia não é um gênero artístico que se destina simplesmente
a seduzir o público, mas uma prática de criação, uma prática social em sentido mais largo; ela se situa em
diferentes perspectivas, no campo do conhecimento histórico e no campo da ação tanto quanto no campo
da criação artística.
O professor António Nóvoa (1992) esclarece que a utilização do método autobiográfico é recente no campo
educacional, remontando aos anos 70, confrontando-se com os métodos tradicionais de pesquisa dominantes até então,
potencializando novas formas de compreender o cotidiano dos professores. Nóvoa (1992:18) alerta que “a utilização
contemporânea das abordagens (auto) biográficas é fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber
produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico”, que resulta de um
movimento amplo da sociedade do ponto de vista científico, artístico, literário, fazendo reaparecer o
sujeito, se sobrepondo às estruturas e aos sistemas vigentes e no meu entender, impondo-se a qualidade
frente à quantidade, a vivência face ao instituído.
Moura (2004:140) adverte que “a pesquisa (auto) biográfica constitui uma ferramenta que aposta na
investigação enquanto, uma atualização do encontro”. Frisa ainda que se trata de uma ferramenta que se
lança “à invenção”, que possibilita a composição de novas sensações, de produção de novos pensamentos,
que valoriza os “modos de subjetivação” e os processos de “singularização” e que, enquanto ferramenta
metodológica, permite conectar e sustentar possibilidades de “hibridação” e a combinação de diversos
elementos que cartografam “as modulações, as mutações dos fluxos de desejo que passam entre,
atravessam, interconectam os (nossos) territórios existenciais...” (grifos nossos).
Do ponto de vista de Abrahão (2004:202) a pesquisa (auto) biográfica “é uma forma de história
autoreferente, portanto plena de significado, em que o sujeito se desvela, para si, e se revela para os
demais”. Produzir pesquisa (auto) biográfica significa utilizar-se do exercício da memória como condição
“sine qua non.” (grifo nosso). Esta autora acrescenta que as (auto) biografias são construídas por narrativas
reveladoras das trajetórias de vida, que possuem a qualidade de proporcionar a autocompreensão e o
conhecimento de si próprio para aqueles que constroem as suas narrativas.

14

Traduzindo, Lejeune afirma que a autobiografia se inscreve no campo do conhecimento histórico (desejo
de saber e de compreender) e no campo da ação (promessa de oferecer esta verdade aos outros) tanto
quanto no campo da criação artística.
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Analisar narrativas é uma tarefa muito complexa vez que lida com subjetividades, devendo atentar
para ser fiel ao que foi narrado, mantendo as contradições, é como diz Larossa, em seu livro “Pedagogia
Profana” de referência à fidelidade às palavras:
La fidelidad a las palabras es mantener la contradicción, dejar llegar lo imprevisto y lo
extraño, lo que viene de afuera, lo que desestabiliza y pone em cuestion el sentido
estabelecido de lo que se es. La fidelidad a las palabras es no dejar que las palabras se
solidifiquen y nos solidifiquen, es mantener abierto el espacio liquido de la metamorfose.
La fidelidad a las palabras es reaprender continuamente a leer y a escribir (a eschucar y
a hablar). Sólo asi se puede escapar, siquiera provisionalmente, a la captura social de la
subjetividad, a esa captura que funciona obligandonos a leermos y a escribimos de un
modo fixo, con un patrón estable (Larrosa, 2000, p. 42).
De acordo com as idéias de Lessard-Hébert et al. (1990) os sistemas narrativos permitem o registro
escrito dos dados numa linguagem que é aquela da vida quotidiana. Este registro pode ser feito no próprio
local, no momento da observação de um evento crítico ou no desenvolvimento de um conjunto de eventos
(comportamentos, trocas verbais), que se produzem durante um dado período de tempo (espécie de
descrição), ou retrospectivamente, quando um evento crítico ou um período de observação participante
chega ao seu término. Textualmente ele afirma que:
Les systèmes narratifs permettent l’enrigistrement écrit dês donnés dans un
langage qui est celui de la vie quotidienne. Cet enrisgistrement peut se faire sur
le site, au moment de l’observation d’un « événement critique » ou du
déroulement de l’ensemble des événements (comportements, échenges
verbaux) qui se produisent à l’intérieur d’une période de temps données
(spécimen description), ou rétrospectivement, quand un « événemet critique »
ou une période d’observation participante prend fin. (Lessard-Hébert et al.
1990, p.149).
Dominicé (1988:147) esclarece que « as narrativas não podem comparar-se para daí se tirarem
generalizações”, ou seja, cada narrativa é única, singular, depende dos caminhos percorridos, da trajetória
de vida, da formação desenvolvida e da interpretação que o investigador faz destas narrativas.
Além dessas características, Jovchelovitch & Bauer (2002:110) expõem outras das características
das narrativas em relação com a realidade propriamente dita, relacionadas com a representação que se faz
desta realidade: “a narrativa privilegia a realidade do que é experienciado pelos contadores de história: a
realidade de uma narrativa refere-se ao que é real para o contador da história. As narrativas não copiam a
realidade do mundo fora delas: elas propõem representações/interpretações particulares do mundo. As
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narrativas não estão abertas à comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou
falsas: elas expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e no espaço”.
Belmira Bueno (2002:11) afirma que “ao falar sobre a importância dos métodos autobiográficos e
das histórias de vida, Pierre Dominicé (1988a, 1990), António Nóvoa (1988, 1992) e Christine Josso
(1999) têm chamado a atenção para a falta de uma teoria da formação dos adultos”. Essa lacuna, segundo
eles, deixa evidente que uma das dificuldades de se elaborar uma teoria dessa natureza reside,
principalmente, na incapacidade de se pensar a educação dos adultos fora de uma perspectiva de
"progresso" ou de "desenvolvimento". O adulto tem, simultaneamente, uma visão retrospectiva e
prospectiva. Ele encontra-se envolvido em uma problemática no presente, mas tem uma percepção e uma
visão retrospectiva de sua vida que é levada em conta quando se trata de ele próprio pensar o seu futuro.
No terreno da formação de professores, isso implica, segundo Nóvoa, considerar o conceito de
reflexividade crítica e assumir que "ninguém forma ninguém" e que "a formação é inevitavelmente um
trabalho de reflexão sobre os percursos de vida" (Nóvoa, 1988, p.116).
Para Bueno, Goodson (1992, apud Bueno, 2002:12) esclarece que o método autobiográfico “apela
para a questão da subjetividade e para a importância da voz do professor”, pois, para ele, essa abordagem
implica uma reconceitualização da própria pesquisa educacional; dar voz aos professores significa
valorizar a subjetividade e reconhecer o direito dos mestres de falarem por si mesmos, deixando de serem
considerados como objetos e passando a serem os sujeitos da investigação. Desta forma, eles superam a
condição de serem meros recipientes do conhecimento gerado pelos pesquisadores profissionais que
trabalham numa perspectiva tradicional de investigação.
É justamente o que se pretendeu realizar neste trabalho investigativo: respeitar a palavra dos
professores, tentando entender as suas representações de ensino e de aprendizagem sem, contudo, exigir
comprovação do que dizem, se é verdadeiro ou falso, compreendendo que se trata de uma visão particular
de mundo, de educação, de ensino que se realiza em um contexto concreto.
A contribuição para esta discussão vem de Catani et al. (2003:19), ao dizerem que “a proposta de
trabalhar na produção/análise de relatos autobiográficos da formação intelectual (ou histórias da vida
escolar), textos que os mestres constituem para dizer de si próprios e a si próprios – antes de mais nada,
parece possuir como recurso
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metodológico, um potencial de compreensão bastante fecundo. Ao serem trabalhados, esses relatos
favorecem o redimensionamento das experiências de formação e das trajetórias profissionais e tendem a
fazer com que se infiltrem na prática atual novas opções, novas buscas e novos modos de conduzir o
ensino”.
O trabalho autobiográfico é bastante enriquecedor porque resgata a memória docente, “trata-se de
trabalhar retomando eixos articuladores dos relatos e integrando-os na discussão das formas pelas quais os
professores atuam e representam suas atuações, práticas e intervenções. Esse modo de entender e propor a
melhoria da formação docente quer opor-se a uma atitude de menosprezo à memória que tem transparecido
com freqüência no campo educacional” (Catani et al., 2003:20).
Compartilho com Josso (2004) quando ressalta que a abordagem autobiográfica não deve ser
comparada a uma simples coleta de dados, na forma tradicional, uma vez que as atividades desenvolvidas
na construção de uma narrativa autobiográfica, que levam a construir, discutir, analisar e interpretar os
dados são resultantes de um trabalho meticuloso de vários meses e de centenas de horas, para se chegar à
culminância da pesquisa. Concordo também com Josso (2004) quando defende o conceito de “experiências
formadoras”, definindo-as como uma implicação em “uma articulação conscientemente elaborada entre
atividade, sensibilidade, afetividade e ideação” (Josso, 2004, p.48) em que as nossas vivências assumem o
status de experiência mediante um trabalho de reflexão sobre o vivido e o experienciado.
Reforçando a compreensão desta autora, Catani e Vicentini (2006:17) colocam que “a experiência
assume, portanto um papel estruturante nos processos de formação, possibilitando aos alunos-professores
significarem e ressignificarem não só a sua vivência profissional, mas também a sua inserção na proposta
de educação continuada em que estão envolvidos e as suas relações com os conhecimentos aos quais têm
acesso”.
Afirmando a importância desta abordagem, Franco Ferrarotti (1988:27) revela que “uma narrativa
autobiográfica não é um relatório de acontecimentos, mas sim uma acção social pela qual um indivíduo
retotaliza sinteticamente a sua vida”. Para Dominicé (1988b:58), ao efetuar um relato biográfico, o sujeito
da investigação evidencia uma dinâmica em sentido duplo, ou seja, ao enfatizar o seu percurso de vida,
atribui também significados a este percurso de acordo com a sua percepção pessoal, selecionando o que lhe
parece ter sido formador na sua vida. Pierre Dominicé (1988b:103) acentua que tanto para Gaston Pineau
como para ele “a biografia é um instrumento de investigação e, ao
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mesmo tempo um instrumento pedagógico”, o que vem reforçar o caráter formador da narrativa
autobiográfica.
Na medida em que as narrativas autobiográficas da minha investigação foram coletadas em situação
de formação, estas se constituíram em uma ação social sobre o percurso de vida dos professores, os quais
atribuíram significado ao que lhes parecia mais relevante para a sua própria formação. Serviram, portanto,
como instrumento pedagógico, como “experiências formadoras” como preconiza Josso (2004), porque
ajudaram a refletir e a repensar a sua formação, como também, atuaram como instrumento de investigação
sobre a sua prática educativa e ajudaram no delineamento de um perfil provisório do educador de adultos.
As produções autobiográficas vêm-se tornando cada vez mais apropriadas, vez que possibilitam ao
indivíduo “encontrar seu lugar na história coletiva; ele retorna a si mesmo para definir suas próprias
marcas e fazer sua própria história”, como chama a atenção Delory-Momberger (2006:106).
Catani et al. (2003:21) assinalam que “... o que se convencionou chamar de pesquisa narrativa, no
campo educacional, enfatiza a variedade de práticas de investigação e de formação assim agrupadas, como
iniciativas que vêm se firmando no campo desde a década de 80, principalmente na Europa, e que deve
muito às tentativas de relocação do sujeito no centro das interpretações das ciências humanas”. Para ela, os
“nossos esforços também partilham do que Ivor Goodson (1992) identificou como os investimentos de
inclusão da voz dos agentes educacionais, em especial dos professores, no estudo da profissão, da história
da escola e do ensino e das propostas de intervenção pedagógica” (op.cit., p.21).
Reconhecer as potencialidades do trabalho educativo com os relatos de formação é defender a idéia
de que a reconstituição da história pessoal de cada professor, expondo as suas relações com o
conhecimento, com a escola, com os alunos, permite a reflexão crítica sobre o seu próprio trabalho
pedagógico, a reinterpretação de suas práticas e dos seus processos de ensinar, como sinalizam Catani et al.
(2003).
Nóvoa, em seu livro “Vida de Professores” (1992:20), acentua que “... é preciso assumir todas as
perplexidades das abordagens (auto) biográficas, não incentivando uma atitude defensiva que as fecharia
no interior de fronteiras disciplinares”. Para ele, “a qualidade heurística destas abordagens, bem como as
perspectivas de mudança de que são portadoras, residem em grande medida na possibilidade de conjugar
diversos olhares
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disciplinares, de construir uma compreensão multifacetada e de produzir um conhecimento que se situa na
encruzilhada de vários saberes” (idem, p.20). As histórias de vida dos professores, relatadas nesta tese,
permitiram esta troca de olhares disciplinares bem como demonstraram a existências de vários saberes
(saberes experienciais, saberes da docência, saberes profissionais) que se entrecruzam na trajetória
profissional dos professores entrevistados.
Concordando com Nóvoa e reconhecendo o grande potencial da narrativa autobiográfica é que este
trabalho investigativo possui como uma de suas características principais, justamente, permitir dar voz aos
professores de EJA, escutar as histórias de seu percurso formativo e valorizar os seus saberes.
Amparando-se nestes autores é que o suporte metodológico desta tese está baseado nos estudos
biográficos, nas narrativas e nas histórias de vida e acolheu como principais aportes teóricos e
metodológicos os trabalhos de Marie-Christine Josso e Pierre Dominicé (Universidade de Genebra Suíça), Gasteau Pineau (Universidade de Tours- França), Franco Ferrarotti (Universidade da Itália),
Mathias Finger e António Nóvoa (Universidade de Lisboa-Portugal), Denise Catani e Belmira Bueno
(Universidade de São Paulo-Brasil), Christine Delory-Momberger (Universidade de Paris-França), Paul
Ricoeur (Universidade da França e Universidade de Chicago), Antonio Bolívar (Universidade de GranadaEspanha), Jorge Larrosa (Universidade de Barcelona- Espanha) e Elizeu Souza (Brasil). A experiência de
Miguel Angel Zabalza (2004) com Diários de Classe também ajudou a recolher informações sobre o
processo de ensino- aprendizagem e a prática dos professores envolvidos na pesquisa.
Geralmente, é muito difícil escrever narrativas, sobretudo quando se trata de escrever sobre a sua
própria vida, pois escrever sobre ações transcorridas exige uma reflexão, um distanciar-se de si mesmo e ao
mesmo tempo um mergulho nas recordações, que muitas vezes estão bem escondidas lá no nosso íntimo.
Para Alarcão (2005:53), “as narrativas revelam o modo como os seres humanso experienciam o mundo” e
podem ter maior significado quanto mais ricas forem, transformando-se em pontos para reflexão.
Estou convencida de que nenhuma narrativa pode conter toda uma experiência de vida, como afirma
Chené (1988:93) “.... na ficção da narrativa, o sujeito encontra-se já afastado de si próprio [... ] por mais
que se conte a experiência esta nunca cabe por inteiro na narrativa”; por esta razão, as narrativas dos
professores, selecionados para esta
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pesquisa, contém uma parte significativa de suas histórias de vida, não tendo a pretensão de registrar todos
os acontecimentos vivenciados por estes profissionais.
A pesquisa, que resultou nesta tese, resgata a importância da memória, através das narrativas dos
professores, mostrando que esta é que estrutura as ações, os sentimentos dos professores, contribuindo
tanto para a afirmação das identidades individuais como para a consolidação do trabalho deste grupo de
professores em EJA.
Vale ressaltar que neste trabalho investigativo se priorizou narrativas sobre o percurso formativo dos
professores, fazendo-se um recorte das histórias de vida desses atores sociais para se estudar as suas
representações sobre ensino, a sua profissão, a sua identidade como professor/a.
Complementos sobre o perfil dos entrevistados e acerca da metodologia
Visando um melhor entendimento na apresentação das narrativas autobiográficas, se faz
necessário complementar informações acerca do perfil dos professores e esclarecer as circunstâncias em
que foram coletadas as narrativas autobiográficas.
Em se tratando do perfil destes professores, tenho que concordar com Ramón Flecha (1990) quando
afirma que um dos elementos mais característicos do coletivo formado pelos educadores de pessoas adultas
é a sua pluralidade, não só em termos da função que exercem como ele menciona, mas também em termos
da formação inicial e das diversas experiências que vivenciaram nas suas trajetórias profissionais. O perfil
biográfico dos professores (apresentado no Capítulo VI, na página 267) corresponde inteiramente ao perfil
deste subgrupo que respondeu à entrevista autobiográfica, mesmo porque estes sujeitos foram selecionados
com base na entrevista estruturada que responderam anteriormente.
Quanto aos cinco professores oriundos do programa de pós-graduação, que se especializaram em
educação básica de jovens e aduultos (EJA), as entrevistas aconteceram no momento de um encontro de
planejamento, realizado em dois dias, quando responderam à entrevista estruturada e foi realizada a
gravação das entrevistas autobiográficas, havendo mais dois encontros posteriores para leitura e
complementação das narrativas. Observei que, em todos os aspectos e tópicos da entrevista autobiográfica,
estes cinco ex-alunos do curso de especialização, que são professores de EJA, se
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destacaram mostrando-se mais qualificados, mais experientes, apresentando respostas mais longas, amplas,
consistentes e mais apropriadas ao que estava sendo questionado.
Convém esclarecer que, no momento da transcrição das narrativas, se modificou alguns marcadores
típicos da oralidade, se omitiu algumas palavras ou expressões repetitivas com o intuito de tornar o texto
mais inteligível.
Os professores se mostravam surpresos e hesitantes no momento da entrevista ao saberem que
versava sobre a sua própria vida, verbalizando expressões que denotavam a sua emoção e o seu
estranhamento face às questões orientadoras que incidiam sobre aspectos marcantes de sua vida. Uma das
professoras do Programa AJA BAHIA, a Danúbia 15 disse que “não sabia que a minha vida era algo de
interesse de uma pesquisa”, a professora Tereza (do EJA) achou que “era muito emocionante falar sobre
momentos importantes de minha vida”, uma outra professora, a Maria Carolina (Coordenadora do AJA
BAHIA) acentuou que “rememorar é viver duas vêzes a mesma experiência”.
Para a leitura temática, a análise e a interpretação das narrativas considerou-se a singularidade de
cada história de vida revelada através das narrativas, o que havia de particular, subjetivo em cada uma
delas (lembrando Ferrarotti, 1988), estabelecendo-se, mediante diversas leituras e leituras cruzadas, os
elementos em comum para se apreender aspectos coletivos, unidades de análise mais gerais e
representações globais acerca das características estudadas.
Durante a etapa da interpretação das narrativas, aconteceram encontros por segmento, ou seja, cada
grupo de professores selecionados dos programas participou de seminários temáticos em datas diferentes
quando escreveram os textos livres acerca da temática “Quem sou eu?” (dando títulos diferenciados a cada
um dos textos produzidos pelos próprios professores) e, após a leitura das suas respectivas narrativas
autobiográficas, participaram de uma dinâmica para revisar e/ou complementar o texto das narrativas
autobiográficas, que foi organizada desta forma:
1º MOMENTO: LEMBRANÇAS

1. Leitura da narrativa escrita pelos professores

15

Mediante acordo tácito e consentimento do grupo entrevistado, foi utilizado apenas o primeiro nome dos
atores sociais que narraram as suas autobiografias.
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2. Complementação das informações (datas, fatos, como aconteceu, porque, o que lhe causou, o que
você esqueceu de narrar, etc.)

3. Sentimentos que lhe despertaram ao fazer a leitura
2º MOMENTO: HERANÇA EDUCATIVA

1. Reunião em pequenos grupos
2. Escrita individual numa folha de papel de um texto sobre a temática: Quem sou eu... (apresentação
de pelo menos três características diferentes)

3. Análise das características (quem influenciou na sua vida profissional)
4. Ajuda e troca em grupo sobre as suas características pessoais, buscando os aspectos positivos e
negativos

5. Tentar descobrir o porquê das suas características mediante reflexão coletiva
3º MOMENTO: LEI PESSOAL / MUDANÇA

1. Rever as suas características e procurar transformar as negativas em algo positivo (não entrar em
conflito com as outras pessoas do grupo)

2. Discutir e refletir no grupo as características individuais e grupais
3. Escolher uma ou duas situações para ser apresentada e discutida em plenária 4.Reflexão
coletiva sobre formação e os processos de sua formação
5.Entrega do material escrito para análise pela investigadora
Em observância ao critério de confiabilidade das narrativas, durante os encontros com os
professores, era realizada pelos próprios autores uma leitura individual das narrativas singulares, ao tempo
em que se solicitava aos mesmos a complementação de dados e informações pertinentes, a adaptação do
texto à linguagem escrita, a interpretação preliminar do que haviam escrito, e, por fim, os sentimentos que
vivenciaram ao falar e ao escrever sobre a sua trajetória profissional.
Convém ressaltar que todo este processo de leitura e de revisão das narrativas autobiográficas
aconteceu em um clima de grande envolvimento emocional, denotando o comprometimento dos
professores com a sua profissão e mobilizando a reflexão sobre a sua formação e a sua prática.
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O material recolhido, mediante a vivência desta dinâmica, serviu para modificar, complementar e
ampliar o texto anterior das narrativas e, ainda, para auxiliar na sua interpretação, confrontando-as com a
visão dos professores acerca do que fora produzido. Respeitando-se as subjetividades dos sujeitos
investigados e considerando-se os significados das experiências vivenciadas, vendo os professores como
sujeitos portadores e construtores de conhecimentos e de saberes, sujeito da educação (Silva,1999) é que
foi solicitado a participação destes agentes educacionais, desde o início do processo de
análise e de interpretração das narrativas autobiográficas.
A idéia era, justamente, a de caminhar por uma metodologia de pesquisa-formação (como designa
Josso, 2004) onde, em cada etapa vivida, o professor participa de uma reflexão teórica sobre formação, a
sua própria formação e sobre os processos em que esta se desenvolve. Acredito que desta forma seria
possível se distinguir as experiências formadoras, expor as subjetividades, valorizar as vivências, ao tempo
em que se dava o compartilhamento das experiências vivenciadas. A crença era de que a formação se
constituía numa condição necessária para permitir o desenvolvimento das competências indispensáveis ao
trabalho de alfabetização de jovens e adultos na perspectiva de letramento e com base no tripé açãoreflexão-ação (Schön, 1995).
Tecendo a análise sobre as narrativas autobiográficas: elementos em comum, as singularidades e as
pluralidades
A construção das treze narrativas autobiográficas deu-se a partir dos seguintes eixos temáticos:
motivação, escolha da carreira, formação profissional, percurso formativo e prática educativa. Esses
eixos geraram as categorias de análise ou as unidades temáticas que foram: início do percurso formativo,
momentos marcantes do percurso formativo, momentos críticos e relevantes da carreira profissional, o
significado de ser professor/a, a escolha do Magistério com os motivos do trabalho com jovens e adultos, a
ajuda da formação para o trabalho em EJA, a sua experiência educativa e a sua formação, a avaliação da
prática educativa.
As narrativas autobiográficas apresentadas, neste capítulo, têm em comum a determinação dos
professores ao optar pela carreira do magistério, a força demonstrada nos relatos em superar as dificuldades
e os obstáculos que são variados, complexos, diversificados e às vezes extrapolam a competência do
professor para a solução dos
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mesmos. Outro traço marcante neste coletivo dos professores de adultos é o amor pela profissão, mesmo
que a escolha do magistério tenha sido pela falta de outra opção, ou por dificuldades financeiras, mas que
com o tempo e o exercício da função docente afloraram o amor pela profissão e a valorização de ser
professor/a. Essa valorização tem a ver com o aprender com o colega de profissão, com a formadora, com o
orientador/a, pois acreditam que mesmo sabendo pouco, têm a esperança de que aprendam no dia a dia com
o desenvolvimento do trabalho pedagógico e nas trocas com os demais interlocutores.
Confrontando-se as narrativas dos professores com as das coordenadoras dos programas, a primeira
diferença que se nota é que a narrativa de quem exerce a coordenação resultou em um texto mais
elaborado, mais longo, com mais detalhamento e discernimento acerca do que está sendo questionado para
ajudar no desenvolvimento da autobiografia. As narrativas dos professores/alfabetizadores continham
alguns erros ortográficos e marcadores da linguagem oral que foram corrigidos ou eliminados no momento
de transcrição das mesmas. Cada narrativa aqui apresentada possui a sua especificidade própria, a sua
tonalidade, a sua coerência, algumas são amplas, com relatos mais minuciosos, ricos em detalhes, outras
são sucintas, breves, porém, com informações e fatos igualmente significativos.
Algumas das narrativas dos professores e das coordenadoras ressaltam a capacidade de rememorar,
de lembrar, de reviver o passado, os momentos marcantes de suas vidas, como bem remarca Pineau (2004)
que a autonarração revela a capacidade do ator de escrever sobre sua história de vida e de sua formação,
estruturando-se num tempo (tempo de narrar, de refletir, de reconstruir) e estabelecendo significados
particulares e coletivos ao que foi vivido. A professora Maria Carolina (Coordenadora do AJA BAHIA)
confirma este entendimento acerca da autonarração, como se pode ver neste trecho de sua memória
educativa:
Este memorial possui um significado muito especial para mim: o de estar revivendo passagens de
minha vida, onde o desejo de conhecer mais, de desvendar o passado se coloca como algo digno de
ser qualificado, explorado daqui de onde me encontro hoje, adentrando até chegar ao ponto onde o
encontro entre o passado, o presente e o futuro se dão de forma quase mágica”. “Rememorar,
reviver, apanhar as lembranças mais remotas juntando os pedaços, as experiências e as
aprendizagens construídas ao longo da vida.
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Souza (2006:104) lembra que “ao narrar-se a pessoa parte dos sentimentos, significados e
representações que são estabelecidos à experiência. A arte de narrar, como uma descrição de si, instaura-se
num processo metanarrativo porque expressa o que ficou na sua memória”. A narrativa dos professores
expressa uma série de sentimentos, às vezes até contraditórios, estabelecendo significados a partir de suas
experiências, ressaltando o que marcou mais, o que a memória consegue resgatar e reconstruir ao longo das
suas trajetórias de vida.
O certo é que muitas dessas histórias de vida contadas nestas narrativas autobiográficas transmitem
valores, saberes, experiências e visões de mundo, são histórias de superação de inúmeras dificuldades, de
trabalho pelo resgate da cidadania e algumas de renovação de esperanças por uma sociedade melhor,
menos desigual e mais justa.
Um exemplo significativo de superação das dificuldades, de preocupação com a formação da
cidadania e de um renovar de novas esperanças é o da professora Ninívia (Pedagoga, ex-aluna do curso
em EJA):
Acho que o que marca mais é a nossa presença na sala de aula com os alunos, de ver a história de
cada um, de conhecer as dificuldades que eles têm nesse retorno a sala de aula depois de uma idade
avançada, depois de um dia de trabalho, isso me marca muito, me dá energia a cada dia, me dá
forças, e já trabalhando com essa realidade foi que eu resolvi voltar para universidade, me
aperfeiçoar mais para fazer um trabalho melhor com essa clientela tão necessitada de uma
educação mais elaborada, de uma educação que se preocupasse com a formação da cidadania
desse jovem que quer voltar ao mercado de trabalho e por não ter o curso ele retorna depois de
muitos anos, então isso é o que me marca, que me deixa mais desejada de continuar agindo.
Outro exemplo marcante sobre a superação de dificuldades e de promoção de mudanças através do
processo de alfabetização é o depoimento da professora Elisângela (Alfabetizadora do AJA BAHIA):
O que mais me marcou foi que eu não sabia que um grãozinho de areia podia mudar tanto, porque
com o decorrer do nosso curso fizemos um pouquinho, que eu pensava que não era nada, mas podia
transformar muito, foi o que me marcou mais.
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Os trechos das narrativas aqui destacados demonstram que uma das pluralidades apresentada pelos
professores é a sua capacidade de resiliência (entendida como capacidade de resistir, de superar os choques
e reconstruir a sua trajetória de vida), tornando-se evidente a força da qual está impregnada este coletivo
que faz da docência não um meio de sobrevivência, mas um projeto de vida.
A professora Danúbia, também na sua narrativa, aposta no potencial da educação para promover
mudanças e no papel do professor para ser o articulador e o próprio autor destas mudanças, aquele que
encontra os caminhos, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, como se pode perceber no excerto
anterior e neste trecho da sua narrativa:
Descobri que ensinando se aprende e se eu quero fazer a diferença neste país cheio de injustiças, é
preciso que eu faça a minha parte, não adianta ficar reclamando da vida e nada fazer para torná-la
melhor. O mais fascinante nesta profissão é ver retratado no rosto do outro o brilho de felicidade de
encontrar caminhos que pareciam tão confusos. Esta é a maior recompensa do professor.
Este excerto da narrativa da professora Danúbia chama a atenção para o fato da existência do
componente emocional no trabalho do professor, destacando o seu olhar sensível para perceber a felicidade
do aluno, o que confirma a expressão de Tardif (2005:258) quando se refere à emotividade da docência:
“[...] o trabalho docente repousa sobre emoções, afetos, sobre a capacidade não só de pensar nos alunos,
mas também de perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios traumas, etc”.
A professora Maria Angélica (Pedagoga e professora de EJA) associa esta emotividade, presente na
docência, com a maternidade, enfatizando a confiança, a amizade, o apoio mútuo que se estabelece na
relação professor e aluno, como se pode perceber neste trecho da sua narrativa:
Eu acho que o Magistério se aproxima muito da maternidade, então o fato de sermos professores,
os alunos também com uma certa carência, nos aproxima muito e isso cria um vinculo de amizade,
tanto assim que atualmente trabalhando com educação de jovens e adultos eles também transferem
para a gente, para todos nós professores, essa afinidade quase maternal ou paternal, porque no
nosso percurso de professores, não falo só pela minha experiência, mas lanço um olhar para os
outros professores das outras disciplinas com quem eu trabalho, os alunos encontram nos
professores um apoio, passamos a ter
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uma convivência de muita confiança, não só de amizade, mas também de cordialidade, isso, sim,
nos aproxima, nos cativa e realmente é o que faz com que diante de todas as dificuldades do
Magistério, o fato de estarmos com esses jovens nos dá muito prazer e muita gratidão.
Estes traços afetivos se encontram em várias das narrativas autobiográficas dos sujeitos investigados
denotando que este componente é comum para o coletivo de professores de adultos. Visto pelo prisma da
afetividade, o trabalho em EJA se torna gratificante, prazeroso, os alunos se sentem ajudados pelos
professores, como se expressa a professora Angélica “os alunos encontram nos professores um apoio”, e
ainda, “isso nos aproxima, nos cativa [...] nos dá muito prazer e muita gratidão”.
7.3.1. O início do percurso formativo: como chegou a ser professor

Segundo Daniel Bertaux (1980, 1988) é possível se construir conhecimento da realidade a partir das
narrativas de vida como sendo o produto da relação que o sujeito estabelece com o seu vivido, podendo-se
encontrar nas narrativas formas típicas de conhecimento social, contidas nas práticas dos indivíduos como
atores sociais que têm em comum uma mesma atividade profissional e o sentimento de pertença, como
pessoas que fazem parte de uma determinada comunidade e que desempenham uma atividade em comum.
Para Maria Carolina, (Especialista em educação de jovens e adultos) o início do seu percurso
formativo se constituiu na realização de um sonho e no começo de sua caminhada como educadora, como
se expressa neste trecho de sua narrativa:
Após a conclusão do curso de Magistério, em sociedade com minha cunhada, também professora,
criamos a Escola Senhora Santana, na Avenida San Martim, com oferta de pré-escolar e 1ª a 4ª
série. Era a realização de um sonho e o início de minha caminhada como educadora. Apesar do
espaço físico ser bem pequeno, foi um trabalho dignificante e enriquecedor para nós e para as
crianças. Muitos dos laços afetivos criados na escola permanecem ainda hoje.
Em 1969, prestei concurso público para a Secretaria da Educação do Município de Salvador –
SMEC e escolhi trabalhar à noite, com Educação de Jovens e Adultos, pois, durante o dia, dava
assistência pedagógica e lecionava na Escola Senhora Santana.
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Não poderia imaginar naquele momento que a opção pela Educação de Jovens e Adultos - EJA
marcaria toda minha história profissional e intelectual, a partir do trabalho desenvolvido na Escola
Prazeres Calmon, localizada no bairro popular da Fazenda Grande do Retiro. Identifiquei-me
tanto, superando as expectativas da Coordenação e da Direção da escola que, alguns anos depois,
fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação – SMEC, para atuar no grupo de EJA,
integrando a equipe da própria Secretaria.
A professora Luciene, Coordenadora do Programa Alfabetização Solidária e especialista em
educação de jovens e adultos, iniciou a sua experiência pedagógica como formadora de alfabetizadores de
adultos, como se pode ver neste trecho:
A minha trajetória na educação começou em 1997, quando ingressei na UNEB, no curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia. Nessa época buscava aprofundamento teórico na área de
Ciências Humanas. As disciplinas de antropologia, sociologia, filosofia e psicologia despertavam a
minha curiosidade em conhecer a história do homem e suas relações sócio-culturais. Enveredei no
caminho de Educação de Jovens e Adultos, em 1998, através de um convite para ser Monitora do
Programa Alfabetização Solidária, iniciando assim a minha experiência com formação de
alfabetizadores.
O excerto da narrativa da professora Juciara, Alfabetizadora do Programa Alfabetização Solidária,
destaca que o início da sua carreira foi a partir de brincadeiras infantis que revelaram mais tarde a sua
vontade de exercer a profissão de professora, como se pode ver:
Tudo começou como uma brincadeira de criança, quando eu estava na 4ª ou 5ª série mais ou
menos, eu reunia as crianças da minha rua, dos vizinhos, aí eu comecei a perguntar para eles quais
eram as atividades que eles faziam na escola e que sentiam dificuldades. A partir daí eu comecei a
brincar de escolinha, todos os dias eu convidava essas crianças para irem até minha casa, eu
pegava o material deles e começava a lerem juntos e aí via o que eles necessitavam aprender e aí só
que de uma forma eu não entendia muito, mas como eu era criança e estudava quase a mesma coisa
que eles, o que eu tinha entendido na escola eu passava para eles na minha casa, aí começou
aquela vontade de ser professora, quando eu crescer vou ser professora, em casa quando meus pais
perguntavam qual ia ser a minha profissão, o que é que você quer ser, eu dizia que ia ser
professora, só que ao
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longo do tempo na escola em contato com os professores eles começavam a falar que vida de
professor era difícil, tinha muito problema, tinha que estudar bastante e o salário não era (lá essas
coisas) grande coisa, aí eu disse não quero mais ser professora, eu tinha que escolher outra
profissão. Eu me interessei por Engenharia Agrônoma, comecei a estudar, queria prestar
vestibular, mas não tive oportunidade de fazer, só que surgiu a oportunidade de fazer Educação
Física na UNEB, fiz a inscrição com a ajuda dos meus colegas, no dia eu não estava com dinheiro
completo no último dia de inscrição, meus colegas viram que eu tinha muita vontade e não tinha
como fazer a inscrição: então eles me ajudaram cada um contribuiu da forma que podia, comecei a
fazer cursinho pré- vestibular, estudei só que infelizmente não conseguir passar, só que não poderia
parar por ali, eu comecei a ver e lembrar também que quando eu era criança o que eu gostava de
fazer, então comecei a perceber que era ser professora que eu queria, conviver com aquelas pessoas
do meu lado, como já disse no início que não sabiam ler, nem escrever eu via as dificuldades, eles
tinham vontade de ensinar os filhos nas atividades escolares, não conseguiam, meus pais estavam
em processo de alfabetização, eu precisava de alguma maneira ajudar eles, então veio a pergunta
como é que eu posso ajudá-los? Só com o que eu conheço não é o suficiente, logo depois veio o
convite da Coordenadora Kátia de ir trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, eu não pensei
duas vezes, era tudo o que eu queria e precisava, era minha grande chance.
O professor Sérgio (Sindicalista e Especialista em EJA), no início de sua carreira, teve uma
participação ativa em movimentos sociais que impulsionaram, mais tarde, a sua liderança em sindicatos e a
sua militância em partido político de esquerda, bem como o seu trabalho como educador na Central Única
dos Trabalhadores (CUT), grande aliada do Partido dos Trabalhadores (PT). A sua narrativa ressalta a
paixão em ser educador, o seu engajamento político em movimentos sociais e sindicais, a sua consciência
política, o seu compromisso e responsabilidade na educação de jovens, a inter-relação entre educação e
política na sua trajetória profissional, destacando-se por estas singularidades dos demais professores
investigados, como se pode ver nesta passagem inicial de sua autobiografia:
A minha primeira experiência concreta como educador aconteceu quando eu comecei a participar
do Movimento da Juventude Espírita. Eu comecei a participar deste movimento e depois do
primeiro ano já fui convidado para participar de um processo de coordenação de juventude e
depois disso eu passei dois anos, três anos, quatro anos como educador
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espírita, trabalhando com juventude espírita. Foi uma experiência maravilhosa, primeira
experiência concreta que eu tive jovens na minha mão, com a responsabilidade de educar, de
ensinar alguma coisa a eles e construir algum conhecimento com estes jovens. Temos, inclusive,
treinamentos trimestrais com professores da UFBA, com educadores que trabalhavam na Secretaria
de Educação do Estado, na Secretaria Municipal, professores como Vera Sales, Solange, esqueço o
sobrenome dela e outros. Eu já nasci com esta tendência, com esta facilidade, com este gosto para
ensinar. Eu sempre tive muito prazer em construir conhecimento, eu poso dizer isto porque na
época eu não tinha uma clareza técnica que eu tenho hoje de que o processo de formação, o
processo de educação é um processo de construção, mas eu vivia concretamente uma experiência de
construção. Eu já sabia mesmo de forma empírica, desde quando eu estava no ginásio ensinando os
pontos aos colegas, eu já sabia que você não produzia o conhecimento, eu tinha que fazer com que
eles descobrissem o que eu havia descoberto e a minha maior angústia, meu maior esforço era
tentar caminhar com eles e aí a minha primeira técnica, a minha primeira metodologia de ensino
era tentar reproduzir com os meus colegas exatamente o caminho que eu trilhei para chegar à
descoberta.
Como se pode observar, na sua narrativa, Sérgio enfatiza a educação como um processo de
construção e destaca a importância de ensinar como uma forma de produzir e de construir conhecimento.
No início do seu processo formativo ele tinha uma preocupação com a metodologia de ensino, bastante
evidenciada em sua fala, em fazer com que os seus alunos trilhassem o mesmo caminho que ele havia
percorrido para chegar à descoberta do conhecimento. Neste trecho abaixo, ele expressa claramente como
desenvolvia a sua metodologia de ensino com os seus alunos:
Eu lembro bem uma experiência que foi marcante, foi uma revolução, foi no sexto ano de ginásio,
com álgebra, na época ela tinha outro nome, esqueço agora o nome sobre produtos notáveis,
quando eu vi pela primeira vez aquelas letras que tinham que virar números. Depois do primeiro
momento de susto, eu tive um “insight”. Depois disso, eu passei o resto do ano ensinando aos meus
colegas a tentar se esforçar também para que eles também tivessem esse “insight”. Também
percebessem como é que as coisas aconteceram. Somente quando, realmente, eles estavam exaustos
é que eu forçava a barra para que eles decorassem. Ou ensinava algum “macete” para que eles
pudessem aprender decorar, mas o que eu tentava sempre fazer no meu processo de educação era
que eles descobrissem.
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A sua opção pelo magistério provocou uma grande mudança em sua vida, mesmo contra a vontade
de sua mãe que o criticava pela escolha, o que o obrigou a aliar o trabalho em educação com a sua
militância como sindicalista, como se pode ver neste trecho de sua narrativa:
Então a primeira experiência mais sistemática em que eu estudava para ser educador foi à
experiência do movimento espírita. Aí acontece uma grande mudança em minha vida, que é quando
eu concluo o nível médio e tive que fazer uma grande opção. Eu tinha vontade, realmente, de fazer
Normal Superior. E minha mãe dizia “Para que? Passar fome! Ser professor? E claro nós tínhamos
tido uma infância difícil, nós éramos muito pobres e o que surgiu como oportunidade de ascensão
social e se confirmou até de fato na historia de minha vida, foi a Escola Técnica Federal da Bahia.
Então eu não tive outras escolhas, foi imposto, inclusive na época eu cheguei a fazer um vestibular
para Medicina. Isso foi em 1977. Eu concluo o ensino médio em 1976 e, em 1977 eu estava
passando no vestibular e cursando na Escola Técnica. Eu me lembro que nesse ano eu fiz também o
vestibular para Medicina. E perco o vestibular, exatamente, quando a UFBA fez a mudança. O
vestibular novo da UFBA foi exatamente em 1977 ou 1978 não me lembro com precisão. É que ela
fez a mudança e coloca aquelas questões de múltipla escolha, mas que exigia um raciocínio, enfim,
e eu faço sem saber disso. A primeira prova, da segunda- feira, foi de Português e eu não sei a nota
que tirei, mas deve ter sido bem baixa. Mas, tudo bem. Era uma experiência que também não ia dar
certo. Era só para se desculpar. Eu sabia que não tinha opção para mim a não ser fazer o curso
técnico. Como de fato fiz, consegui me colocar profissionalmente dentro da área técnica e vivo
disso até hoje, com relativo conforto. Mas, fiquei então um professor frustrado a vida toda. Eu
queria viver também da educação. Mas hoje faço a educação por diletantismo, faço com muito
prazer. Por que o que acontece quando eu me formo na Escola Técnica em 1980, passo para a
Petrobrás, aí passa um período inocente de sete anos. Em 1987, mais ou menos, eu entro para o
movimento sindical. Eu vou exatamente para o movimento sindical atuar na área de formação
sindical. E aí eu vou ter uma formação específica para atuar como educador. Mas aí já é uma outra
formação, uma formação “cutista”, uma formação em que você vai aliar a técnica a uma grande
carga ideológica, que você tem que também trabalhar, você também tem que construir. E também
dei sorte. Nesse momento, mas aí não foi uma coisa minha, uma descoberta pessoal, mas é que
nesse momento a própria CUT estava fazendo uma grande reformulação em seus processos de
educação e estava empreendendo que a formação ideológica não pode ser uma coisa estreita,
muito pelo contrario, tem que ser
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uma coisa ampla. Eu me torno educador da CUT, o ano disso vai ser exatamente 1990 a 1991, é
quando eu me formo como formador da CUT. Em 1992 vai ser um ano chave, que eu vou fazer o
curso da Escola Quilombo de Palmares. Passando os dias, o mês todo para fazer esse curso. Mais
na frente eu posso até descrever, por que foi interessante como é que esse curso se dava. Então, já
era nessa perspectiva de uma formação ampla, de uma formação não estreita, não sectária, de uma
formação que forme para a consciência crítica, sabendo que a consciência crítica não é uma coisa
transmitida, é uma coisa que você cria condições para que a pessoa perceba, mas você não pode
transmitir consciência a ninguém. Ninguém pode interpretar a realidade com grau de intensidade
maior do que sua própria historia de vida construiu. Então, a CUT já tinha essa visão nesse
momento, ela estava fazendo uma grande reformulação nessa direção e eu me formo daí nessa
perspectiva também, que é uma perspectiva aberta. Não é uma perspectiva estreita, doutrinária e
dogmática como outras correntes ideológicas, outras organizações de esquerda trabalhavam seus
militantes, seus educadores (Professor Sérgio).
De acordo com a narrativa do professor Jocely (Licenciado em Letras e professor de EJA), a sua
trajetória inicial foi marcada pela intenção de seguir a mesma profissão de sua mãe e apesar de ter
trabalhado como advogado, durante cinco anos, logo retomou a carreira docente enveredando por ensinar a
jovens e adultos, o que o impulsionou a realizar o curso de especialização em EJA, como se pode verificar
neste trecho:
Eu acredito muito em vocação, porque minha mãe é professora, ela já é aposentada, mas eu fiz dois
cursos ao mesmo tempo, eu fiz Letras e fiz Direito, cheguei a advogar durante cinco anos e vi que
realmente não era, não tinha aquela empatia com o curso, não me trazia satisfação naquilo que eu
fazia, tem as questões também do judiciário, lento, e que eu tinha que dar resposta imediata ao
cliente e que eu não conseguia, não dependia de mim, e eu resolvi, já tinha feito Letras ao mesmo
tempo que Direito e eu resolvi que quando fiz o concurso do Estado logo que saí da Faculdade, eu
fiz a opção pela noite já sabendo que ia trabalhar com jovens e adultos; depois surgiu a
oportunidade de fazer o curso de especialização de jovens e adultos na UNEB, que me trouxe um
amplo conhecimento, porque a Universidade não tem uma cadeira (Cátedra) que trate basicamente
de que metodologia, que práticas pedagógicas são utilizadas com jovens e adultos e eu pude
perceber desde a história da educação de jovens e adultos, desde o século XVIII e XIX, fazendo uma
viagem pela América Latina conhecer os movimentos populares no Brasil todo, mas eu sempre
tinha a chama acesa de que seria professor.
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7.3.2 Momentos marcantes do percurso formativo
Considerando-se a autobiografia além de uma construção individual e subjetiva, uma produção
social e cultural, se procurou ao máximo respeitar a fala e a escrita dos entrevistados, deixando-os
assumirem a sua existência em si e se descobrirem como autor e ator social das suas vivências, dos seus
acontecimentos, seguindo a orientação de Poirier et al. (1999) que nos aconselha a tentar aproximar-se do
real concreto, do sujeito e dos acontecimentos. Como exemplos, foram selecionados alguns excertos das
narrativas autobiográficas dos professores onde revelaram os momentos marcantes de

sua trajetória

profissional.
A professora Danúbia salientou que os momentos marcantes de sua trajetória foi a convivência com
pessoas mais cultas, a saber:
Convivi com pessoas que tinham uma bagagem maior que a minha, que tinha um conhecimento
maior e percebi que com o pouco que carregava dentro de mim com a consciência que eu tinha
também poderia dar a minha contribuição. O que mais me marcou e o que mais me motivou para
ser alfabetizadora.
A constatação sobre as condições de pobreza e de carência dos seus alunos, bem como a
possibilidade de que com a sua atuação poderia ajudar esses alunos a deixarem de ser destrutivos e que
através do processo de alfabetização poderia reverter a condição de analfabetismo dos seus alunos, é que se
constituíram nos momentos mais marcantes de seu percurso, como se pode ver na narrativa da professora
Elisângela: “O que mais me marcou foi que eu não sabia que um grãozinho de areia podia mudar tanto,
porque com o decorrer do nosso curso fizemos um pouquinho que eu pensava que não era nada, mas podia
transformar muito, foi o que me marcou mais”.
O momento que mais me marcou também foi no final do curso, quando eu fui estagiar quando me
colocaram para estagiar num bairro tão distante, os estudantes eram muito necessitados.
Colocaram-me numa sala, os alunos eram muito destrutivos, nenhum professor queria, eram muito
danados, e aí eu fui “pegando amor” a esses alunos de maneira diferente; eu fui me apegando a
eles e eles a mim. Foi o que mais me marcou porque eu vi que o que tinha para dar era uma coisa
muito grande. Eu fiz Magistério por falta de opção, porque não tinha outro curso para fazer, só
consegui vaga em Magistério e
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pensei que eu não ia dar certo no ramo, quase no final do meu curso é que vim ver que “dava para
a coisa”.
Algumas revelações dos professores acentuaram que a sua própria formação em educação de jovens
e adultos ficou marcada, como também a constatação diante de uma grande quantidade de adultos
analfabetos sem uma devida ação dos órgãos públicos que deveriam intervir na área de EJA, como foi
destacado pela professora Luciene, entre as suas principais lembranças, a saber:
O momento mais marcante do meu percurso formativo foi a experiência como Coordenadora do
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos denominado “Cresce Bahia”, iniciado em 1999 e
finalizado em 2001, na cidade de Jacobina/BA. Ainda como estudante de Pedagogia, implantamos
uma empresa júnior, com a finalidade de desenvolver projetos educativos. O primeiro projeto que
elaboramos foi na área de EJA, um trabalho piloto que foi desenvolvido na cidade de Jacobina,
juntamente com os estudantes de graduação da UNEB. A Pró-Reitoria de Extensão atendeu uma
solicitação dos representantes dos DAS (Diretório Acadêmico) do Campus IV de Ciências
Humanas, no sentido de realizar um trabalho social na cidade. Diagnosticamos um grande número
de jovens e adultos não escolarizados na região; falta de ação dos órgãos administrativos na área
de EJA; estudantes de graduação nos cursos de Letras, Geografia e História empenhados em
alfabetizar. Para a elaboração do projeto, nossa equipe buscou subsídios teóricos através de
pesquisa, das contribuições de Piaget, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Vygotsky e
bibliografias sobre EJA. Após a criação do Projeto Pedagógico encaminhamos para apreciação da
diretoria e equipe de docentes do Departamento de Jacobina, que aprovaram o projeto. Um dos
objetivos desse projeto era preparar os estudantes de graduação dos cursos de Letras, Geografia e
História para alfabetizar os não escolarizados da cidade de Jacobina. A formação inicial dos
graduandos foi realizada por duas professoras da UNEB e o acompanhamento pedagógico e a
formação continuada por nossa equipe de estudantes de Pedagogia do Campus I de Salvador. O
Projeto Alfabetização de Jovens e Adultos - Cresce Bahia foi fundamental para o meu crescimento
pessoal e profissional. Através dessa experiência de coordenação, fizemos pesquisas metodológicas
sobre formação de professores alfabetizadores buscando um domínio seguro dos conhecimentos,
dos fundamentos técnico-pedagógicos. A experiência possibilitou também um maior domínio sobre
didática, estratégias metodológicas, plano de aula, planejamento e relatórios.
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Para esta professora, o que foi marcante foi o trabalho desenvolvido como Formadora com os
alfabetizadores, mesmo com aqueles que detinham pouca experiência, mas que se interessavam em
aprender, participar, discutir, refletir coletivamente, aqueles que poderiam se tornar leitores e produtores de
texto, que vão crescendo no processo formativo e educativo e que descobrem que alfabetizar é um processo
amplo, que envolve valores, sentimentos, aprender com a própria vida, como se pode ver neste outro
excerto de sua narrativa:
Outro momento relevante acontece quando realizo um trabalho com um grupo de professores que
mesmo sem experiência com alfabetização, demonstram interesse no aprofundamento teórico,
buscam a prática de leitura, participam do curso ativamente nas discussões e reflexões dos temas
educativos, expressam suas idéias e respeitam as opiniões dos colegas, descobrindo que alfabetizar
vai muito além da decodificação dos símbolos gráficos, ou seja, é um aprendizado de vida, valores,
sentimentos, direitos e deveres do cidadão, percepção do mundo, apropriação do conhecimento e
dos mecanismos de leitura e escrita. E descobrem que além de alfabetizar, o indivíduo deve ter as
condições necessárias para que saiba usar sua competência de leitor e produtor de textos
(Professora Luciene).
Dentre as lembranças, um dos momentos mais marcantes para a professora Maria Carolina foi
justamente o início do seu trabalho em educação de jovens e adultos, que marcou a sua trajetória pessoal e
profissional, como se pode ver mediante este trecho de sua narrativa:
Não poderia imaginar naquele momento que a opção pela Educação de Jovens e Adultos - EJA
marcaria toda minha história profissional e intelectual, a partir do trabalho desenvolvido na Escola
Prazeres Calmon, localizada no bairro popular da Fazenda Grande do Retiro. Identifiquei-me
tanto, superando as expectativas da Coordenação e da Direção da escola que, alguns anos depois,
fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação – SMEC, para atuar no grupo de EJA,
integrando a equipe da própria Secretaria.
Quando se refere aos momentos que demarcaram o início de sua carreira, a professora Maria
Angélica declara que:
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São vários momentos, mas eu vou deixar assim mais próximo, ontem nós estávamos em uma
solenidade de uma personalidade aqui de Salvador que recebia um título de cidadã baiana e nesse
momento, um ex-aluno, oriundo da escola de jovens e adultos, atualmente fazendo um Mestrado, fez
o seu relato de experiência dizendo que “ele chegou na escola sem muita expectativa, já tinha
passado por várias dificuldades na vida, ia estudar só para dar continuidade aos estudos, não tinha
nenhuma esperança, mas chegando nesta escola onde ele encontrou um apoio, um incentivo, ele
saiu do curso de Comércio, um curso profissionalizante, fez vestibular na UNEB para
Administração, foi para o Estado de Minas Gerais fazer uma especialização em Informática e,
recentemente, faz Mestrado na UFBA.
Esse pode ser um dos fatos marcantes da minha trajetória porque em tudo isso ele coloca que se
não tivesse passado pela orientação que ele recebeu de mim, acha que ele não chegaria aonde
chegou.
A professora acredita que com o seu trabalho conseguiu mudar a trajetória desse aluno de EJA,
renovar as esperanças e fazer com que ele apostasse em si mesmo, tornando-se um sujeito letrado e,
posteriormente, com qualificação em nível de pós- graduado.
Em se tratando das marcas deixadas pela experiência vivida, a professora Ninívia coloca que o mais
marcou foi a sua presença no seu trabalho com os alunos, foi conhecer as histórias, as dificuldades, a
resistência desses alunos que insistem em querer estudar apesar do cansaço após um dia de trabalho e pelo
fato de alguns já terem uma idade avançada e estarem afastado do mercado de trabalho, como se pode ver
neste trecho:
A nossa presença na sala de aula com os alunos, de ver a história de cada um, de conhecer as
dificuldades que eles têm nesse retorno à sala de aula depois de uma idade avançada, depois de um
dia de trabalho, isso me marca muito, me dá energia a cada dia, me dá forças, e já trabalhando
com essa realidade foi que eu resolvi voltar para universidade, me aperfeiçoar mais para fazer um
trabalho melhor com essa clientela tão necessitada de uma educação mais elaborada, de uma
educação que se preocupasse com a formação da cidadania, desse jovem que quer voltar ao
mercado de trabalho e por não ter o curso ele retorna depois de muitos anos, então isso é o que me
marca que me deixa mais desejada de continuar agindo.
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Reafirmando as regularidades encontradas em diferentes narrativas, a professora Ninívia também
compartilha da mesma opinião de que com o seu trabalho pedagógico em classes de educação de adultos
possa modificar a situação da clientela de EJA, possa trabalhar o aluno carente, necessitado, que se
encontra fora da faixa etária, para ser ainda alfabetizado e ajudá-lo a superar uma série de dificuldades.
Acredita que, mediante o seu trabalho em sala de aula, poderá transformá-lo em uma pessoa qualificada,
em um cidadão, o qual, depois de alfabetizado, poderá ser engajado no mercado de trabalho, tendo,
futuramente, uma profissão definida e esta certeza é o que a motiva a continuar ensinando.
Momentos críticos e relevantes: as experiências mais significativas
Partindo-se da contribuição de Josso (2004:47), que coloca a possibilidade de se trabalhar com
narrativas formadas por recordações que representam experiências significativas para os narradores “das
suas aprendizagens, da sua evolução nos itinerários socioculturais e das representações que construíram de
si mesmos e do seu ambiente humano e natural”, foi solicitado aos professores que destacassem os
momentos mais críticos e relevantes no seu trajeto profissional, as suas experiências mais significativas
para a sua formação e para a sua carreira.
Josso (2004:4) usa a expressão “momentos-charneira” quando se refere a estes momentos críticos,
que deixam marcas na vida de uma pessoa, ou então que contribuem para uma mudança significativa de
valores, de representações, transformando-se em momentos decisivos, divisores de etapas, fases sobre o
vivido. Ela se refere a estes momentos como sendo “aqueles que representam uma passagem entre duas
etapas da vida, um divisor de águas [...]. Justamente, com este significado, foi que solicitei aos professores
entrevistados que descrevessem os seus momentos críticos em sua carreira profissional.
Segundo a narrativa de alguns professores foi, principalmente, a necessidade de conseguir um
trabalho, a luta pela sobrevivência que marcaram os momentos mais críticos de sua carreira, os seus
momentos-charneira, como se pode constatar neste trecho da narrativa da professora Elisângela:
Foi a necessidade mesmo porque tinha que trabalhar para poder continuar o estudo era uma
correria danada, pensei muitas vezes até em desistir porque eu não tinha condições
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de trabalhar e estudar; tinha vezes mesmo que eu entrava em desespero, porque eu estagiava,
estudava, trabalhava e aí eu vi que tinha muitas dificuldades mesmo, pensei mil vezes em parar e aí
eu me apeguei muito com Deus e continuei. Foi o momento mais marcante para mim foi a
dificuldade mesmo de concluir o curso.
Contrariando as recorrências, a professora Luciene destaca outros fatores singulares como as
rupturas, as construções, reconstruções do conhecimento e reflexões sobre a prática que marcaram a sua
trajetória, o que faz lembrar Tardif e Lessard (2005), quando se referem às tensões e dilemas que são
inerentes ao trabalho docente. A professora assim se expressa:
Com a prática educativa meu percurso formativo foi marcado por rupturas, construções e
reconstruções do conhecimento. Momentos de reflexão sobre minha prática na busca em responder
às demandas específicas dos aspectos históricos, psicológicos, antropológicos e sociológicos da
classe excluída de pessoas jovens e adultas.
E continua destacando os momentos mais críticos de sua carreira profissional exercendo as funções
de alfabetizadora e de formadora de professores, como aqueles em que percebeu a existência de dicotomia
entre teoria e prática, a carência de material didático, a falta de recursos financeiros para apoiar o trabalho
dos professores, bem como o desconhecimento dos alfabetizadores acerca de estratégias metodológicas
para alfabetizar os educandos, a saber:
A minha experiência em sala de aula aconteceu como alfabetizadora de educação infantil no
estágio e depois como formadora de professores em projetos de alfabetização; atuei também com
formação nos programas ALFASOL, AJA BAHIA e no Projeto SUDENE e posso destacar alguns
momentos críticos e relevantes na minha carreira profissional. Os momentos críticos da minha
carreira profissional aconteceram quando realizei um trabalho de formação inicial no Município e
senti a necessidade de acompanhar a turma de forma intensiva por perceber dicotomia entre
teoria/prática, falta de material didático, fragilidade nas estratégias metodológicas para os níveis
de aprendizagem da leitura e escrita ou Matemática e por falta de recursos financeiros dos
Programas, ou apoio da Prefeitura Municipal, não consegui realizar a formação continuada no
cronograma elaborado com os professores (Professora Luciene).
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Em sua fala, esta professora critica a carência de material didático, de equipamentos para as
bibliotecas, a fragilidade da metodologia, a precariedade do transporte para os formadores acompanharem a
prática pedagógica, enfim, a infra- estrutura básica para o bom desenvolvimento de um trabalho, como se
pode verificar acima e, ainda, neste destaque da sua narrativa, a seguir:
Outro momento crítico refere-se à falta de apoio logístico e de infra-estrutura de algumas
Prefeituras com relação à sala de aula, material didático, bibliotecas, apoio administrativo e
transporte para visitas às salas de aula.
Revela-se nas narrativas das professoras o choque cultural entre a sua formação e a situação dos
alunos “analfabetos”, “carentes”, “afastados do mercado de trabalho”, que precisam transformar-se em
cidadãos, que necessitam adquirir competências básicas para tornarem-se “competentes leitores e
produtores de textos”, onde as dificuldades dos alunos e as condições precárias da educação de jovens e
adultos tornam-se os momentos mais críticos das trajetórias profissionais destas professoras.
Formação em educação e ajuda no trabalho com jovens e adultos
Sabendo-se que a utilização do método biográfico auxilia o professor a partir da sua narrativa a
identificar e destacar o que foi realmente formador na sua trajetória profissional (Nóvoa e Finger, 1988),
foi solicitado aos professores evidenciarem de que maneira a sua formação, tanto inicial como continuada,
beneficiou o seu trabalho pedagógico com jovens e adultos e se vem atendendo aos seus interesses, as suas
necessidades e às demandas deste professorado.
Segundo o professor Valmir (Alfabetizador do Programa AJA BAHIA), a sua formação vem
contribuindo para o aprendizado da metodologia a ser trabalhada com o adulto, bem como adquirindo
novos conhecimentos, muito embora ele não especifique quais seriam esses “novos conhecimentos”, como
se pode ver neste excerto de sua narrativa:
Vem-me ajudando porque está trazendo conhecimentos novos para mim, ajudando na metodologia,
como já disse e acho que todos nós que temos conhecimentos e que procura passar esses
conhecimentos para pessoas menos esclarecidas, a
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tendência nossa é aprender, passando o conhecimento a gente aprende cada vez mais.
Compartilhando da mesma opinião, a professora/alfabetizadora Danúbia coloca que a formação
continuada vem sendo fundamental para garantir o trabalho pedagógico dos professores selecionados para
atuarem nas classes de alfabetização de adultos, ela rememora :
Vem sendo fundamental porque eu acho que o professor sem ter o auxílio deste programa como o
AJA BAHIA ele não seria capaz de chegar na sala de aula e lidar com as várias situações. Eu acho
fundamental esta formação que os professores têm que passar dificuldades em sala de aula para
que ali vejam as soluções. A formação para mim é fundamental na carreira dos professores de
jovens e adultos.

Na perspectiva do professor Sérgio, o curso de Pedagogia ajudou a enriquecer a sua prática de
educador popular, mas foi, sobretudo, o curso de especialização em educação básica de jovens e adultos
que, realmente, contribuiu para melhorar a qualidade de sua prática, devido à flexibilidade e à diversidade
na formação do educador proporcionada pelo curso, contribuindo para o aprofundamento e a consolidação
da sua formação, a saber:
Eu acho essa pergunta bastante feliz e aproveito para fazer um elogio ao curso. Quando fiz
Pedagogia, já fiz na perspectiva de melhorar minha prática, na perspectiva de enriquecer o que eu
fazia como educador popular, fui para Universidade fazer o curso de Pedagogia, quando eu fui
para o curso de EJA, eu fui exatamente com a expectativa de que o curso também me desse
instrumental para poder trabalhar nessa perspectiva de educador popular que é o que eu era, é o
que eu sou; mas eu fui com muitas dúvidas, fui achando que tinha uma formação acadêmica
distante da realidade, que não me proporcionaria verdadeiramente para eu trabalhar, era isso que
eu esperava dele, melhorar minha qualidade de intervenção como educador popular, formador de
jovens e adultos no movimento popular. No caso de movimento, na época movimento religioso e
fiquei surpreso porque o curso propicia isso. Tânia, o curso realmente é muito diversificado, ele
apresenta a educação de adultos sob todas as perspectivas possíveis, e o que é melhor ele dá
espaço para que você trabalhe como você queira, você direciona sua
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formação nessa direção, e que é o aconteceu o curso de jovens e adultos foi o momento que eu mais
pude aprofundar e me apropriar da prática do SUPRECAD, porque o curso permitiu isso. Uma
coisa que foi interessantíssima foi o grande desafio meu enquanto educador popular é hoje e tem
sido há algum tempo, aliar a formação formal, a formação regular com a formação informal,
popular, eu acredito que isso é fundamental porque a disputa se dá dentro do Estado, dentro das
instituições, dentro do que a educação regular propicia à classe dominante; então se eu quero
formar as massas, eu tenho que formar dentro dessa perspectiva para disputa e eu tenho uma coisa
que eu acredito como você e aí o SUPRECAD para mim é interessante porque é uma experiência de
ONG que dá certo, formando a classe popular e forma a classe popular dentro da perspectiva de
educação regular, então ele pega o desafio onde o Estado perde, onde o Estado é derrotado e faz
acontecer da forma correta, então o Estado perde na hora que vai educar o povo e o SUPRECAD
não. Dentro das mesmas premissas, o programa é o mesmo do Estado, a formação é classe seriada
como o Estado propõe, são oito anos em quatro, quatro e meio, é o que o SUPRECAD faz e dá
certo. Eu queria conhecer essa experiência e o curso de jovens e adultos, o curso de especialização
me permitiu aprofundar e me deu instrumentais para eu fazer a leitura dessa experiência. Então o
curso de jovens e adultos que é oferecido na UNEB é fantástico, por isso porque se eu quisesse
também, como aconteceu com vários amigos meus e como surgiu também essa perspectiva para
mim, se eu quisesse trabalhar, por exemplo, dando suporte às Secretarias para formar seus
professores de EJA, eu poderia, como inclusive fiz, o curso me deu inclusive capacitação para
participar do trabalho de formação de professores da Prefeitura de Salvador, e vários colegas
saíram do curso trabalhando, formando por esse interior todo. Professores da Prefeitura
capacitando eles para serem formadores de EJA, da mesma forma que me permitiu também
interpretar melhor a experiência do SUPRECAD, interpretar melhor como é que eu posso trabalhar
educação popular por fora das Prefeituras, por fora do ensino formal. Então é um curso
maravilhoso, extremamente flexível, extremamente aberto, onde o formando, se ele tiver uma opção,
um desejo de dentro de EJA, ele tem condições de construir, de aprofundar sua formação, de
consolidar sua formação.
Na direção de confirmar as recorrências, a professora Elisângela afirma que o “curso de
capacitação”, ou seja, a formação continuada disponibilizada pelo próprio programa vem ajudando muito
porque vem ensinando como trabalhar com o adulto, que estratégias utilizar em sala de aula, já que na sua
formação inicial aprendeu como lidar com crianças. Ela diz, textualmente que:
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Ajudou muito, porque este curso de capacitação é uma coisa muito boa, porque lidar com adultos é
uma coisa, lidar com criança é outra, porque este curso de capacitação ensina muito a gente no dia
a dia como lidar em sala de aula, porque adulto já chega na sala de aula formado, com a sua
mente, com os seus pensamentos, para modificar é demais, porque na sala de aula o professor não é
só professor e também amigo.
Continua enfatizando a ajuda proporcionada na sua formação inicial e através dos cursos de
capacitação que permitiram saber lidar com os adultos, a saber:
O curso de Magistério que fiz ajuda muito a lidar com crianças e o curso de capacitação que fiz
ajuda a lidar com adultos, porque com adultos é diferente de crianças, o adulto chega à sala de
aula já com a sua formação, com os seus pensamentos, já chega com os seus ideais, então tem que
haver várias estratégias para poderem ser utilizadas com adulto, quando uma não dá certo, pode
procurar outros métodos para ver qual que se encaixa com cada um deles. Então saber é muito
importante mesmo, tanto para a gente quanto para os alunos (Professora Elisângela).
Demonstrando a relevância da formação para a prática pedagógica em EJA, a professora Luciene
acentua que a sua formação ajudou bastante no trabalho com adultos, uma vez que desde a graduação vem
estudando esta temática a partir das idéias de Paulo Freire, continuando na pós-graduação com o curso
específico em EJA, quando encontrou respostas para as suas inquietações, questionamentos, estudando
acerca da legislação educacional, as políticas em educação de adultos, dando-se o aprofundamento teórico
e prático; também ela participou de seminários que descortinaram vários outros horizontes em níveis
político, antropológico, social, histórico, pedagógico, como se pode constatar neste excerto de sua
narrativa:
Minha formação vem ajudando no meu trabalho com jovens e adultos da seguinte forma: após a
conclusão do curso de graduação tinha muitos questionamentos sobre EJA, no curso estudei
educação popular, Paulo Freire, concepções de aprendizagem, mas, ainda sentia inquietações e
angústias a respeito do fracasso da alfabetização no Brasil.
Resolvi participar do Curso de Especialização de Educação de Adultos na UNEB, para buscar
respostas às questões como: investigação do pensamento adulto dentro de diversos

Tânia Regina Dantas (2009)

330

contextos sociais, história das políticas para educação de adultos, programas de EJA, Leis de
Diretrizes e Bases, paradigmas do currículo, referencial teórico, educação funcional, metodologia e
recursos didáticos para EJA, alfabetização e matemática, perspectiva de Vygotsky, entre outros.
A especialização em EJA foi importante na minha formação por vários motivos: através do curso
pude aprofundar os fundamentos técnicos pedagógicos, entender melhor a complexidade da
educação sob a ótica das questões econômicas, políticas e sócio- culturais, e os desafios dos
educadores na dialética da práxis pedagógica. Participei de seminários com temas sobre pesquisaação, analfabetismo e atitudes de Vera Masagão, construção do conhecimento matemático, LDB,
políticas educacionais na alfabetização de adultos, aspectos sócio-históricos, epistemológicos e
antropológicos, construção da história das idéias de Paulo Freire, dentre outros. Fiz também
pesquisa de campo com entrevistas e análises de dados. Durante o curso formamos grupos de
estudos para planejar projetos sobre educação e realizei, juntamente com outra colega, um
trabalho voluntário de formação de cinco professoras alfabetizadoras de uma escola em Itapuã,
lembrando sempre da importância da formação dos professores alfabetizadores com compromisso
político e competência técnica no desenvolvimento do processo de aprendizagem.
Outros fatores contribuem para a importância da formação continuada em EJA, como destaca a
professora/alfabetizadora Juciara, ao relembrar que conseguiu aliar a sua vontade de aprender com o
aprendizado adquirido no processo de capacitação, ou seja, de formação continuada proporcionada pelo
programa, a saber:
Eu consegui cadastrar os alunos, quando cadastrei os alunos, eu fiquei esperando esse processo de
capacitação, fiquei procurando material, fiquei estudando em casa para ver o que eu poderia fazer
quando chegasse o momento da capacitação e já estar por dentro de alguma coisa, é esse motivo de
eles ficarem só perguntando, professora, quando vai começar? Eu tenho muita vontade de
aprender, me deu mais força e incentivo de ir buscar as informações de uma maneira que passasse
para eles de forma mais clara, que eles entendessem melhor, mostrando e ensinando para eles com
as mesmas coisas que eles convivem no dia-a-dia com o que eles trabalham porque eles estão ali, a
partir desse ponto a gente pode começar a ensinar para eles, e também teve uns momentos bem
interessantes que
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me marcaram na capacitação foi quando a Profª. Tânia Dantas mostrou para gente as diversas
formas que a gente pode ensinar para o aluno de uma forma fácil para o alfabetizador e fácil para
o aluno.
Confirmando a tendência de enfatizar a importância da formação para o trabalho pedagógico, a
narrativa da professora Maria Ivone (Alfabetizadora do AJA BAHIA) acentua que a formação
potencializada pelo programa foi instigante para promover o aprendizado do alunado tanto na leitura como
na escrita, a partir dos conhecimentos prévios que já trazia para a sala de aula, como se pode ver: “A
capacitação inicial é a base de tudo, é a partir dali que você tem de onde ensinar o aluno partindo dos
conhecimentos que ele já tem e o que você aprende na capacitação é a base para ensinar o aluno a ler e
escrever”.
Nas suas narrativas autobiográficas, os professores entrevistados reafirmam a importância da
formação continuada, como sendo a “base de tudo”, que vem sendo “fundamental para garantir o trabalho
pedagógico”, “que vem ajudando bastante no trabalho com adultos”, tornando-se uma estratégia fundante
para a qualificação do professorado em EJA. Ela vem servindo para pontuar avanços, para potencializar
aprendizagens, para sanar dúvidas e dificuldades no processo formativo dos professores e para ajudar
também no processo de aprendizagem dos educandos.
Em trabalho similar com narrativas de professores, Carmen Pérez (2003:179) confirma como é
importante a formação continuada de professores salientando que “representa uma oportunidade de
(re)criação da prática docente, pela definição (sempre provisória e permanente) das regras e objetivos, pela
ampliação das aprendizagens individuais e coletivas e pela afirmação de ações que potencializam processos
de mudança, latentes ou em curso.”
O Significado em ser professor
Existem diversos significados para entender o que é ser professor de forma que para Nóvoa (1992) o
professor é a pessoa, é um profissional produtor do saber e do saber fazer, já segundo Pérez Gómez (1995)
o professor é um profissional reflexivo que deve ter a capacidade para manejar a complexidade e resolver
problemas práticos do cotidiano. O professor deve ser um participante reflexivo que repensa a sua prática
em articulação com a teoria, sempre em busca de seu aprofundamento e de uma melhor
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qualificação, atualizando os seus conhecimentos e desenvolvendo uma aprendizagem colaborativa na
construção de uma escola como organização aprendente que Fullan e Hargreaves (2000) preconizam.
Referente às representações acerca do que é ser professor, estas foram categorizadas no intuito de
reconhecer estranhamentos e similitudes, palavras, frases recorrentes sobre o que representava esta
profissão para os professores entrevistados.
Assim é que os professores quando interogados sobre o que é ser professor apresentaram diversos
significados, a saber:

a) alguns fizeram associação com figuras metafóricas (como giz, água, ponte, esponja):
Ser professor para mim é não ser giz que absorve a água, mas, sim uma esponja que absorve, mas
também distribui todo o seu conhecimento (Professora Danúbia).
Para mim, no momento que eu me encontro agora significa ser como uma ponte, porque estou
servindo de conhecimento para alunos que ainda não têm, então eles me têm como uma ponte, que do
meu lado eles vão conseguir passar para outro através de mim (Professora Maria Ivone).

b) para outros professores, em ser um trabalhador com consciência crítica:
Ser professor é todo aquele que tem conhecimento e quer passar para alguém e para mim significa
estar ajudando não só aos jovens e adultos como agora estou exercendo, mas também ao nosso país, a
ter uma consciência crítica. (Professor Valmir).

c) ser uma pessoa comprometida politicamente:
Para falar sobre o que significa para mim ser professor é necessário refletir sobre a minha ação como
educadora, de como sou e do que espero dos meus colegas. Dessa forma, ser professor é ter
compromisso político, ser capaz de encarar desafios, ter confiança na capacidade do aluno em
aprender e ensinar. O professor tem que ser educador, aquele que procura conhecer seus educandos,
sua cultura, suas expectativas, suas necessidades de aprendizagem. Professor é aquele que com
clareza e segurança elabora os objetivos e conteúdos educativos que integram o
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projeto pedagógico. Ser professor é questionar a sua prática, avaliar o trabalho, pesquisar, registrar
e buscar estratégias para contribuir no processo de aprendizagem. O professor tem que ter
sensibilidade para trabalhar com a diversidade cultural, social e econômica da turma. O verdadeiro
professor se preocupa com as dificuldades dos seus alunos no que diz respeito à falta de material
educativo, melhoria de condições de vida, atenta para que o processo de aprendizagem continue
também fora da sala de aula (Professora Luciene).

d) estar trabalhando em prol da formação da cidadania:
Ser professor é contribuir para que o aluno tenha autonomia para tomar decisões com consciência
dos seus direitos e deveres e de sua cidadania (Professora Luciene). Sou comprometida com o que
faço e acho que ser professor é ser comprometido com as questões sociais do nosso país e formador
de cidadãos que assumem seu papel nesta sociedade (Professora Ninívia).

e) ser uma pessoa que passa o conhecimento mas também aprende:
- Bem, para mim significa muita coisa, porque era um dos meus sonhos que eu tinha era ser
professora, então eu já tive uma experiência mínima, mas agora é que vou realizar totalmente esse
sonho que eu tenho desde criança que é ser professora.

- Significa passar para as outras pessoas o pouco que eu sei e aprender com eles também (Professora
Joelma, Alfbetizadora do ALFASOL).

f) ser um educador, servir de exemplo:
É ser um educador, é aquela pessoa que, realmente, está a serviço do ser humano, como um
orientador, como um exemplo, então, no momento que nós estamos numa atividade educativa, nós
temos que estar esquecendo do nosso “Eu” e projetando toda a nossa ação, todo o nosso
conhecimento, toda a nossa aptidão como ser humano para estarmos no tratamento com as pessoas
(Professora Maria Angélica).

g) é aprender constantemente e com os próprios alunos:
Educador é alguém que tem que estar aberto a aprender constante e permanentemente mais do que os
outros. Eu posso dizer na verdade que maior vai ser o educador quanto mais ele estiver aprendendo,
ou estiver aberto a aprender, melhor educador ele vai ser (Professor Sérgio).
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Acho que ser professora é estudar, é trocar porque aprendo também muito com eles
(Professora Tereza, Pedagoga e especialista em EJA).
Tem uma frase que a professora Tânia disse no segundo dia de treinamento que é de Graciliano
Ramos que diz mais ou menos assim “Mestre não é aquele que ensina, é aquele com quem de repente
a gente aprende”, isso define tudo do que é a profissão ser professor, quando você é um professor de
verdade você sente, quando você não esta lá só por obrigação, quando não está lá só pelo salário,
você se sente satisfeito pelo trabalho que você está fazendo, você se sente realizado, você se sente feliz
por ver seu aluno se deparando com diferentes situações, ele dizendo que aprendeu isso com a
professora tal, ela me ensinou isso, ela não sabia disso, eu e meus colegas falamos na sala de aula,
aprendemos todo mundo junto (Professora Juciara do Programa Alfabetização Solidária).

h) ser professor é um sacerdócio, um sacrifício:
Olha professor, as pessoas dizem muito que é sacrifício, que é aquela visão que Paulo Freire dizia:
“Professor sim, tia não”, não vamos pensar em professor como um sacrifício, ou como uma palavra
que se usa muito quando se fala em professor, é uma vocação, além de uma aptidão, um sacerdócio
(Professor Jocely do EJA).
A coordenadora Luciene, no trecho de sua narrativa em que aborda o que é ser professor, reuniu,
praticamente, quase todas as categorias levantadas para organizar e analisar as respostas dos professores,
com exceção para a idéia da profissão como um sacerdócio, como um sacrifício, como se pode confirmar
neste trecho de sua narrativa:
Ser professor é ter compromisso político, ser capaz de encarar desafios, ter confiança na
capacidade do aluno em aprender e ensinar. O professor tem que ser educador, aquele que
procura conhecer seus educandos, sua cultura, suas expectativas, suas necessidades de
aprendizagem. Professor é aquele que com clareza e segurança elabora os objetivos e conteúdos
educativos que integram o projeto pedagógico. Ser professor é questionar a sua prática, avaliar o
trabalho, pesquisar, registrar e buscar estratégias para contribuir no processo de aprendizagem.
O professor tem que ter sensibilidade para trabalhar com a diversidade cultural, social e
econômica da turma. O verdadeiro professor se
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preocupa com as dificuldades dos seus alunos no que diz respeito à falta de material educativo,
melhoria de condições de vida, atenta para que o processo de aprendizagem continue também
fora da sala de aula. Ser professor é contribuir para que o aluno tenha autonomia para tomar
decisões com consciência dos seus direitos e deveres e de sua cidadania.
Esta professora apresenta um discurso fortemente politizado e aliou compromisso político com a
capacidade de enfrentar desafios e de aprender, mesclou cultura com conhecimento, valorizou o registro e a
avaliação da prática, resgatou a sensibilidade pela diversidade cultural e socioeconômica dos alunos de
EJA, colocou o planejamento e a pesquisa entre as principais preocupações do professor e exaltou a
contribuição do trabalho do professor para o exercício da autonomia e da conquista da cidadania por parte
do aluno.
Essas respostas dos (as) professores (as) denotam as diversas imagens que fazem do professor, das
representações sociais que estão internalizadas, das experiências às quais atribuem reconhecimento e das
diferentes formas de ser professor ou professora. Estas representações revelam as marcas dos significados,
valores, crenças, vivências, experiências, costumes, hábitos, sentimentos que configuram suas identidades
dentro de um determinado território e contexto social.
Do ponto de vista histórico, sabe-se que a profissão de professor/a sempre esteve vinculada a
atividades de âmbito social. Passos (2006:60) relembra que “no passado próximo e em comunidades
menores, a professora ocupava um lugar destacado comparável, por exemplo, ao do padre, a quem
conselhos eram solicitados diante da necessidade de se tomar uma decisão importante”. Algumas
representações do “ser professor” aparecem colocando o professor como um orientador, alguém mais
experiente que precisa aconselhar o aluno, que deve estar atento aos interesses e necessidades do alunado,
representações estas que são compatíveis com esta imagem do passado.
O professor Arroyo (2002) nos fala de diferentes auto-imagens e imagens sociais que possui o
professor de acordo com os níveis e graus de ensino, com a titulação, com a experiência dos professores,
com o salário que percebem, com o prestígio que a instituição atribui ao trabalho dos mestres. Por
exemplo, ele destaca que os professores de educação infantil têm “uma imagem difusa, pouco
profissional”, não valorizando a sua formação, às vezes, estes profissionais são também “inconformados
com o seu
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perfil”; em suma, para ele, ser professor “é carregar uma imagem socialmente construída”
(Arroyo, 2002, p.30).

A escolha do Magistério: principais motivos
Diversas opções aparecem quando se trata dos motivos para a escolha da carreira do Magistério ou
da profissão de professor/a, dentre estes, aparece com freqüência o motivo de não ter nem mesmo outra
opção, a não ser escolher a carreira do Magistério como uma forma de sobreviver, de superar o problema
do desemprego. Nota-se, em algumas destas histórias de vida, um visão fatalista acerca das representações
sobre a profissão de professor, que impulsiona o sujeito a escolher esta profissão para além das influências
dos amigos, dos colegas, da família, mas, sobretudo baseando-se na crença de que escolheu a profissão
certa atendendo à sua vocação ou à necessidade daquele momento de suas vidas, para ajudar à sua
comunidade ou a determinadas pessoas, colocando-se na condição de alguém para quem, enfim, não foi
dada a liberdade de escolher a sua própria profissão.
A narrativa do professor Valmir expressa bem estes principais motivos, ou seja, a falta de opção
aliada com o desemprego:
Primeiro por falta de opção, segundo era o que eu queria exercer e aí surgiu a oportunidade,
terceiro, pelo desemprego, eu comecei dando reforço escolar, depois surgiu uma oportunidade
como alfabetizador de jovens e adultos, a professora que estava encaminhando todo mundo, falou
com minha irmã, Marivânia, eu fui lá fiz a inscrição, fiz o curso que era eliminatório e eu fui
selecionado, fiquei lá seis meses, depois me inscrevi aqui para o AJA BAHIA, já tem um ano e
agora fui chamado para exercer a função.
Outro exemplo é o da professora Maria Ivone, quando no seu texto livre que intitulou como” Última
opção” diz: “no período em que concluí o ensino fundamental gostaria de cursar Patologia ou
Secretariado. Não consegui me matricular para os cursos citados e restou a última opção que seria
Magistério. A princípio, comecei apenas para concluir o ensino médio, mas no decorrer do curso fui me
identificando e vi que ensinar não seria tão difícil quanto pensava”.
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Mais um exemplo da falta de opção e da mudança de perspectiva com o desenvolvimento do curso
de Magistério é o da professora Elisângela que narra de forma sucinta no seu texto livre intitulado
“Destino”:
Quando eu comecei a fazer o segundo grau não estava gostando muito da idéia de ser professora,
pois eu achava que não era “a minha praia” (grifo da autora), mas foi o único curso para o qual eu
encontrei vaga e para não ficar sem estudar, eu fiz Magistério. Com o decorrer do tempo, nos
estágios, eu fui me identificando aos poucos e vi que muitas pessoas poderiam precisar de mim para
ter um futuro melhor.
Outro exemplo que ressalta a questão do desemprego é o relato da professora Danúbia através do
texto intitulado por ela de “Caminhando”:
Meu nome é Danúbia (...), tenho 24 anos e moro no Bairo da Palestina. Na verdade eu não escolhi
a profissão de professora. Conclui o 2º grau em 2000 e desde então ficou difícil encontrar emprego.
Então, no ano de 2003, fui convocada para integrar o Programa Brasil Alfabetizado através do
SESI. A princípio, eu não tinha noção de como alfabetizar e também não achava que tinha vocação
para exercer a profissão. Achei que não seria selecionada, pois no primeiro curso a maioria dos
professores tinham algum tipo de experiência ou eram pedagogos, letrados e formados por uma
faculdade. Foi neste curso que descobri que tenho vocação para semear, para dar e receber tudo
que sei.
Na sua narrativa autobiográfica ela retoma a questão do desemprego para apresentar os motivos que
a fizeram optar pela profissão de professora:
Primeiro foi a questão do desemprego, depois me convidaram para fazer parte do Círculo de
formação de professores através do SESI, então através deste curso eu fui selecionada e capacitada
para alfabetizar nesta instituição a jovens e adultos. Hoje são os dois únicos motivos que eu tenho
para ser professora e depois eu também tomei afeição pela profissão de alfabetizadora de jovens e
adultos e vi que na minha comunidade precisava dar um pouco da minha contribuição neste setor
porque a educação é fundamental para todo ser humano.
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A escolha da profissão impulsionada pela necessidade de sobrevivência é um dos motivos fortes que
aparece na narrativa dos alfabetizadores, um exemplo disto é o depoimento da professora Elisângela:
O primeiro motivo foi a minha necessidade, no bairro onde moro vi que a necessidade era muito
grande, o segundo motivo é que tinha experiência com crianças, queria ver como era com adultos,
aí entrei neste ramo, já estou com três projetos e não parei mais.
Nestes dois últimos depoimentos, o motivo mais forte foi a necessidade de ter uma ocupação, a
urgência em conseguir um emprego que impulsionou a decisão de ser alfabetizadora de jovens e adultos,
mesmo que este motivo inicial venha aliado com o sentimento de dar uma contribuição para o bairro ou a
comunidade onde vive, no sentido de diminuir o quantitativo de analfabetos ou então como uma tentativa
de melhorar a própria educação.
Outros motivos de âmbitos pedagógicos e políticos também se destacam nas narrativas das
professoras, como neste exemplo:
Os três motivos que me levaram a trabalhar com EJA foram: primeiro a oportunidade de aliar a
teoria e a prática pedagógica, segundo o compromisso político em desenvolver um trabalho de
emancipação do sujeito e terceiro a perspectiva de realizar uma pesquisa das metodologias e
técnicas voltadas para educação de adultos para entender e ajudar a reduzir o fracasso da
alfabetização (Professora Luciene).
Esta professora, que é especialista em educação de jovens e adultos, apresenta motivos bem mais
amplos e relevantes como a realização de pesquisas no campo da EJA, o desenvolvimento de um trabalho
político de emancipação do educando e o relacionamento da teoria e da prática na educação de jovens e
adultos.
A professora Tereza destaca outros motivos alegando problemas financeiros e familiares:
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Quem influenciou na escolha da minha profissão foi a vida, de início, ou seja, nos primeiros anos
de escola, queria ser médica. O que era impossível naquela época (década de 70), pois além da
pobreza, não tinha vocação. Como já disse antes, fiz científico, mas não terminei. Com as
dificuldades que foram surgindo, optei em ser professora, descobri a minha vocação. E hoje não me
arrependo, pois amo o que faço.
Para alguns professores, a escolha da carreira do magistério está estreitamente relacionada com a
idéia de “vocação”, sendo este o principal motivo para a escolha de ser professor/a. Como exemplo, tem-se
o depoimento da professora Maria Carolina em um trecho da sua narrativa autobiográfica: “Enquanto
estudante participei das atividades do Grêmio Estudantil e da Juventude Estudantil Católica (JEC).
Estagiei na Escola Estadual Castro Alves e descobri minha vocação (grifo nosso) para o magistério no
convívio com os alunos”.
O professor Sérgio também enveredou pela carreira do Magistério convencido que era por vocação,
como se pode comprovar neste trecho de sua narrativa:
Eu acredito muito em vocação (grifo nosso). Eu acho que eu tenho vocação desde jovem quando
estudava eu já gostava de ensinar. Eu sempre tive facilidade em aprender e gostava de ensinar. E aí
a vida foi me empurrando para isso.
O mesmo aconteceu com o professor Jocely que queria seguir a carreira de sua mãe, e hoje trabalha
como professor no ISBA, como se pode ver neste excerto de sua narrativa:
Eu acredito muito em vocação (grifo nosso), porque minha mãe é professora, ela já é aposentada,
mas eu fiz dois cursos ao mesmo tempo, eu fiz Letras e fiz Direito, cheguei a advogar cinco anos e vi
que realmente não era, não tinha aquela empatia com o curso, não me trazia satisfação naquilo que
eu fazia.
Mesmo para aqueles professores que relataram não possuírem vocação para ensinar adultos, deixam
antever que acreditam na necessidade de ter vocação para o exercício da profissão, como é o caso da
professora Danúbia quando narra que “a princípio, eu não
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tinha noção de como alfabetizar e também não achava que tinha vocação para exercer a profissão”.
Tardif (2005) fazendo uma análise do trabalho dos professores lembra que, historicamente, este
sempre foi orientado por uma ética do dever, atribuindo-se aos professores uma missão quase evangélica,
porém profana, onde ensinar se assemelhava a obedecer e se fazer obedecer; esta imagem de escolher a
carreira “por vocação” ou achar que é professor/a porque está seguindo “uma vocação” que os professores
narram nas suas autobiografias remete a esta antiga imagem que se tinha da profissão, com esta visão
missionária.
Arroyo (2002) esclarece que alguns traços que antes eram aceitos socialmente, hoje são bastante
criticados, passíveis de questionamentos, face à atual configuração da sociedade e as novas idéias de
profissão. Como exemplo, cita a idéia de “vocação” que vem sempre atrelada à idéia de profissão e que,
mesmo com o avanço do profissionalismo, essa imagem da profissão de professor mantém resquícios de
religiosidade, tendo uma carga semântica muito fortemente ligada à religião. Arroyo nos explica ainda que:
Por mais que tentemos apagar esse traço vocacional, de serviço e de ideal, a
figura de professor, aquele que professa uma arte, uma técnica ou ciência, um
conhecimento, continuará colada à idéia de profecia, professar ou abraçar
doutrinas, modos de vida, ideais, amor, dedicação. Professar como um modo
de ser. Vocação, profissão nos situam em campos semânticos tão próximos das
representações sociais em que foram configurados culturalmente. São difíceis
de apagar no imaginário social e pessoal sobre o ser professor, educador,
docente. É a imagem do outro que carregamos em nós (Arroyo, 2002, p.33).
É interessante observar as explicações sobre a idéia de vocação que Tardif e Arroyo nos trazem, vez
que vários professores entrevistados atribuem esta imagem ao professor, entrecruzando traços sociais,
culturais, históricos, como ainda fazem uma auto-imagem, destacando a vocação como um dos motivos
determinantes na escolha da profissão.
Confirmando estas críticas, a professora Isabel Lélis, em recente trabalho sobre a construção social
da profissão docente no Brasil, destaca que se comparando, atualmente, a imagem pública dos professores
e das professoras, com a imagem de décadas passadas, desnuda-se uma problemática, vez que “ao lado da
representação social de pessoas pouco competentes ou pouco qualificadas para o exercício da sua
profissão, o imaginário social atual ainda está fundado na retórica da missão, do sacerdócio e da vocação,
arquétipo que
impregna fortemente a história deste grupo profissional” (Lélis, 2008, p. 59).
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A experiência educativa e a sua formação
A respeito da prática educativa, do trabalho que deve ser realizado pelo educador de jovens e
adultos, o professor Jocely acentua que “não podemos dizer que há saberes maiores e menores, há saberes
diferentes. É preciso valorizar o ser humano que vem com uma história de vida de fracassos considerável,
de dificuldades econômicas, sociais, familiares, que vem com bloqueios já trazidos pela própria classe
social em que eles vivem”.
O professor Jocely chama a atenção para a diversidade dos saberes dos professores, o que lembra
Tardif (2005) ao colocar que, no desenvolver das suas atividades profissionais, os professores contam com
o apoio de diversos “saberes”, que são: o saber curricular, originário dos programas, planos e manuais
escolares; o saber disciplinar, que compreende os conteúdos das disciplinas e matérias ensinadas no âmbito
escolar; o saber da formação profissional, emanado através da formação inicial ou continuada; o saber
experiencial, oriundo da própria experiência na profissão, em sala de aula; o saber cultural que é herdado
da trajetória de vida e do pertencimento do professor a uma determinada cultura, que pode ser mais ou
menos próxima da cultura do alunado. Este professor destaca ainda a situação singular do educando
marcada por muitas dificuldades socioeconômicas, pelas desigualdades sociais e pelos sucessivos fracassos
que pontuaram a sua história de vida.
A professora Danúbia se preocupa com a aprendizagem dos seus alunos, com o desenvolvimento do
raciocínio lógico, com a compreensão das palavras, com a aprendizagem da leitura e da escrita, denotando
uma concepção de alfabetização próxima da que a Emília Ferreiro preconiza como sendo uma
aprendizagem numa perspectiva construtivista, a saber:
Eu trabalho muito com a questão da oralidade, da leitura e da escrita protocolada pelo professor e
pelo aluno, o contato direto com o aluno, eu procuro bastante estar trabalhando com atividades que
venham facilitar o raciocínio lógico dos alunos principalmente com a leitura, que é a parte mais
difícil da carreira é conseguir que o aluno compreenda as leituras. O que eu mais uso são o texto,
sílabas, palavras cruzadas e etc. São esses os recursos metodológicos que eu
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utilizo na sala de aula para facilitar ao aluno acompanhar a leitura e compreender o texto.
Para a professora Elisângela na sua prática educativa com os educandos jovens e adultos ela acha
que “a estratégia principal é trabalhar o dia a dia dos alunos, sempre procurou trabalhar com o modo de
vida deles, não adianta chegar à sala de aula com um método que o aluno não entenda”.
Na sua narrativa, ela deixa transparecer que o eixo central do processo é o método de alfabetização
que o professor deve escolher para ser aplicado com os alunos de forma que eles entendam; nota-se um
retorno à antiga concepção de alfabetização onde o professor se concentrava no ensino e relegava a um
segundo plano a aprendizagem dos educandos. Nota-se que ao assumir que “sempre procurou trabalhar
com modo de vida deles” demonstra ter assimilado as recomendações enfatizadas na formação de que o/a
alfabetizador/a deve atentar para o cotidiano dos alunos, partindo dos conhecimentos prévios que estes já
trazem para a escola e que, ainda, se deve respeitar o modo de vida, a cultura destes alunos da EJA.
O conhecimento dos alunos é um fator importante na prática educativa da professora Luciene, que se
preocupa com os interesses, os sonhos, os objetivos, a concepção de alfabetização dos seus educandos,
enfatiza o diálogo e a ação reflexiva sobre a prática:
Minhas estratégias metodológicas utilizadas na prática educativa começam no meu interesse em
conhecer o meu aluno, quem ele é, por que escolheu alfabetizar jovens e adultos/ Quais os seus
sonhos, metas, objetivos/ Qual a sua expectativa do curso/ Qual a sua formação/O que entende por
alfabetização/Como foi alfabetizado. Refletindo sempre sobre a necessidade do diagnóstico dos
conhecimentos prévios, partindo do princípio que a aprendizagem é construída na interação do
sujeito com o objeto de estudo. O aluno deve se apropriar do conhecimento interagindo com o
ambiente em que vive no processo de formação enquanto sujeito sócio-cultural. No meu trabalho
acho importante contextualizar o tempo e o espaço histórico, as mudanças ocorridas nas décadas
de educação, a concepção do homem, sua postura no mundo que implica em fins e meios da ação

Tânia Regina Dantas (2009)

343

educativa. Nesse espaço de formação é o momento para o diálogo da ação-reflexão da prática em
sala de aula.
As representações de ensino que os professores trazem para o cotidiano escolar se concentram em
aspectos de conteúdos, na necessidade do diagnóstico, como ensinar a leitura, a escrita de palavras,
domínio das frases, conhecer os conteúdos matemáticos. Outras representações aparecem nas narrativas e
nos textos livres dos professores, tais como: passar conhecimentos, construir conhecimentos, trocar idéias,
troca de experiências, passar informações, passar o que se sabe, ensinar e aprender como atividades
inseparáveis. Essas representações denotam que os professores transitam entre a concepção construtivista
(construir conhecimentos, trocar idéias, trocar experiências) e a concepção tradicional de ensino (passar
informações, passar conhecimentos, passar o que se sabe).
A avaliação da prática educativa
Na sua narrativa, a professora Danúbia indica que a avaliação deve ser feita constantemente,
respaldada em observação atenta dos alunos, realizando intervenções didáticas para ajudá-los nas suas
dificuldades, como se pode ver neste trecho:
Eu os avalio sempre no início das aulas. Todos os dias eles estão sendo avaliados seja da forma
direta ou indireta. Observando sempre os níveis que eles se encontravam no início do curso, no
meio e no final do curso. Estou sempre avaliando porque a avaliação é sempre importante. Se a
gente não avaliar o aluno a gente nunca vai entender se ele está ultrapassando os níveis que eles
se encontravam antes, no início do curso. Observo muito se o aluno está pré- silábico, se está
conseguindo fazer associação do som com a escrita, se o aluno silábico já está saindo do som da
escrita, se está conseguindo formar palavras mesmo com algumas letras faltando. No momento, a
avaliação que eu faço sempre procurando fazer uma intervenção para que o aluno perceba por
ele mesmo onde está a dificuldade para que ele a encontre.
A avaliação é um ato constante, sempre estamos sendo avaliados, de acordo com o destaque da
professora Maria Angélica na sua narrativa:
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Avalia-se bem quem procura avaliar-se primeiro. Tomando como base essa premissa, posso
constatar que a cada momento somos alvos dos avaliadores e das avaliações, buscando um “feedback”, sempre estamos avaliando.
Parafraseando Tardif (2005:153) acredito que “a prática educativa e o ensino são formas de agir
plurais que mobilizam diversos tipos de ação aos quais estão ligados saberes específicos”. O professor
Valmir confirma na sua narrativa esta idéia, acreditando que ainda há muito por aprender com a prática em
sala de aula, tentando melhorá-la com os conhecimentos que vem adquirindo durante a formação
continuada e no que diz respeito à avaliação, respeita e valoriza a opinião dos alunos, pratica a autoavaliação e está sempre atento para efetuar a correção dos seus erros, como se pode constatar neste trecho:
Eu acho que tenho muito que aprender, mas aquilo que estou tendo conhecimento na capacitação
eu estou procurando de todos os meios colocar em prática em sala de aula; claro que tenho
procurando outras ajudas e outros meios para me aperfeiçoar cada vez mais. A minha avaliação, às
vezes em sala de aula, procuro saber dos alunos como estou me saindo como professor e também
quando estou fazendo o plano de aula eu procuro sempre saber de mim mesmo onde estou errando
para consertar.
A avaliação da prática educativa é realizada pelo professor Sérgio com muito cuidado para não
atrapalhar o crescimento (intelectual) dos seus alunos e permitir a construção do conhecimento, como
aparece neste trecho de sua narrativa:
Eu me fiscalizo quanto a isso para não extrapolar o caminho, porque hoje minha marca principal,
da minha atividade enquanto educador é no momento, é claro, é trabalhar na perspectiva do
crescimento, da construção do conhecimento, trabalhar na perspectiva do crescimento individual,
de conduzir a pessoa a fazer as suas descobertas fundamentais, porque é a forma melhor, maciça da
realidade acolhida no seu meio, mas, principalmente, o que marca minha prática é um constante
vigiar e auto policiar-me para que eu não extrapole esse limite e não
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saia do “doutrinarismo’’ (grifo do autor), essa é a minha maior preocupação como educador.
Luciene acredita na reconstrução da prática e do conhecimento, exercita o questionar, o refletir de
forma permanente, acentuando na sua narrativa que:
Na minha prática educativa eu procuro avaliar de forma indagativa, investigativa para não
instalar na minha docência verdades absolutas, pré- moldadas e terminais. Busco constantemente
problematizar, questionar, refletir sobre a minha ação como formadora. A cada formação
elaboro o meu planejamento pensando no grupo novo que vou encontrar, pesquiso novos textos,
mensagens, recursos didáticos visando realizar um trabalho renovado. Participo de cursos de
extensão de Língua Portuguesa e Matemática, (na UNEB) planejo grupo de estudo com outras
colegas, procuro uma metodologia dinâmica. Dessa forma, reconstruo a minha prática
considerando que o educador deve se questionar permanentemente sobre sua realidade, sua
trajetória de construção do conhecimento.
A respeito do processo reflexivo e investigativo sobre a prática ser realizado pelos próprios
profesores, Zeichener e Pereira (2006:137) admitem que “se asume a menudo que los educadores, cuando
desarrollan investigaciones sobre sus propias prácticas y, em consecuencia, al volverse “más reflexivos”,
necesariamente se tranformarán en mejores profesionistas y que el conocimiento producido por medio de
sus investigaciones será necesariamente de gran importancia, con independencia de su naturaleza y
calidad”.
7.4. A modo de conclusão

O que se observou é que muitos desses professores tentam colocar em prática, na sua sala de aula e
nos espaços educativos, o que aprenderam com os seus professores, os seus mestres, repetindo as lições, a
forma de lecionar, a postura e as experiências que foram introjetadas ao longo do seu percurso profissional.
Até mesmo a sua escolha pela profissão tem a influência dos seus primeiros professores. A sua prática
educativa não é constituída apenas pelo que aprendeu ou internalizou como decorrência da sua trajetória
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acadêmica, mas pela interiorização de outras influências, como remarcam Tardif e Raymond:
O futuro professor interioriza um certo número de conhecimentos, de
competências, de crenças, de valores, etc., os quais estruturam a sua
personalidade e suas relações com os outros (especialmente com as crianças) e
são reatualizados e reutilizados, de maneira não reflexiva, mas com grande
convicção, na prática de seu ofício (Tardif e Raymond, 2000, p. 218).
Passeggi (2006) lembra que os nossos antigos professores representam “guias, modelos, exemplos,
que complementam e ampliam a representação de si e do saber docente nas suas primeiras relações com as
primeiras turmas” (Passeggi, 2006, p.262). Para ela, o narrador tenta desenhar o seu próprio perfil de
professor a partir das lembranças da atuação das suas primeiras professoras.
Em seu livro “Ofício de Mestre”, Miguel Arroyo (2002) fala a respeito da imagem de uma cultura
do professorado formada de diversos fios, não se podendo destacar apenas um deles sob pena de não
abarcar toda a complexidade do trabalho do professor, daí porque esta análise das narrativas aborda
diversos ângulos, diferentes aspectos da vida profissional dos professores investigados.
Tardif e Léssard (2008:255) no livro intitulado “O ofício de professor” falam também da
complexidade, apresentando três cenários possíveis para a evolução da profissão de professor, afirmando
que “certas políticas educativas nacionais [...] consideram que essa profissão deve evoluir segundo uma
lógica de profissionalização [...], no sentido de um reconhecimento de status pela sociedade e também
como desenvolvimento, pelo próprio corpo docente, de um repertório de competências específicas e de
saberes próprios que contribuam para o sucesso educativo do maior número possível de jovens e adultos”.
Relembrar é reviver o passado, é resgatar a memória das ricas experiências que foram vividas, é
refletir sobre o que não pode ou que poderia ser vivido, como já dizia a professora Maria Carolina no início
da sua narrativa: é “rememorar, reviver, apanhar as lembranças mais remotas juntando os pedaços, as
experiências e as aprendizagens construídas ao longo da vida”, esta idéia pode sintetizar grande parte do
conteúdo destas autobiografias dos professores de jovens e adultos.
As narrativas autobiográficas dos (as) professores (as) revelaram saberes, crenças, significados,
experiências formadoras, concepções, representações construídos/as nas
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suas histórias de vida e na prática pedagógica contextualizada. Permitiram aos sujeitos desta investigação
revelar experiências, apreender conhecimentos sobre si mesmos, refletir sobre a sua prática, desvelando
outro modo de compreensão sobre a docência e a formação.
Aspectos relevantes emergiram desta pesquisa que apontaram as características mais marcantes do
educador de adultos, desvelando as suas motivações, os seus interesses, as suas dificuldades, bem como os
avanços, sucessos e recuos que pontuaram a sua trajetória e que contribuem para reforçar a necessidade da
profissionalização do professor de EJA.
7.5 Síntese do capítulo

Neste capítulo, foram analisadas e interpretadas as narrativas autobiográficas dos professores como
uma possibilidade de revisitar a sua trajetória profissional e de conhecer as motivações, as crenças, os
significados que estes atribuem a sua formação e a sua prática.
Esta análise foi subsidiada pelas categorias de análise e diversas unidades temáticas, as quais foram
sendo apresentadas e analisadas com base nas narrativas autobiográficas dos professores entrevistados.
O início do percurso formativo mostrou como os professores começaram a sua formação, mostrando
as diferentes experiências que demarcaram a carreira do magistério e os sentimentos gerados pelas
mesmas.
Os momentos marcantes da carreira foram sinalizados pelos entrevistados como um divisor de
acontecimentos, marcado pelas mudanças e transformações na vida pessoal e profissional. Os momentos
críticos e relevantes complementaram as reflexões do professorado sobre a sua carreira e o seu percurso
formativo.
Os momentos críticos ou momentos-charneiras, como os denomina Josso (2004) foram enfatizados
neste capítulo, devido à importância que desempenharam nas histórias de vida dos professores
investigados.
A formação em educação foi abordada nas narrativas com ênfase na formação continuada
proporcionada pelos programas de extensão ou então pela realização do curso de especialização em
educação de jovens e adultos, sendo considerada pelos próprios entrevistados como decisiva e relevante
para qualificar o professorado.
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Os significados em ser professor foram colocados mediante lembranças emocionantes relatadas
pelos professores que apresentaram as imagens e as auto-imagens da profissão docente a partir das suas
representações sociais.
Os principais motivos que levaram os professores entrevistados a escolherem esta profissão também
foram destacados nas narrativas dos professores que relembraram a idéia da vocação e a falta de outra
opção na escolha profissional.
A experiência educativa foi confrontada com as representações sobre ensino dos professores e com
a diversidade dos saberes docentes nas narrativas dos professores.
A avaliação da prática dos professores salienta a repetição das lições aprendidas com os antigos
mestres, sendo esta a culminância das unidades temáticas analisadas.
No capítulo seguinte, estão sendo apresentadas as considerações finais, fazendo-se ponderações
sobre as dificuldades, as limitações, as contribuições e as novas perspectivas geradas pela investigação
sobre a educação de jovens e adultos na Bahia.
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CAPÍTULO VIII- CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA

Considerações finais

A filosofia inserida nos programas de extensão, que foram objetos desta investigação, tenta transmitir
idéias que visualizem a continuidade dos estudos por parte dos alfabetizandos, facultando o seu ingresso na
educação básica e regular. Estas propostas educativas perpassam a idéia de que as suas ações deverão
proporcionar, a médio e em longo prazo, a consolidação da educação de jovens e adultos, a melhoria da
formação dos professores da EJA, provocando um repensar da relação educação e trabalho e uma participação
mais efetiva na sociedade dos excluídos pela sua situação de analfabetos.
Considera-se um grande desafio o desenvolvimento de um programa de extensão do porte do AJA
BAHIA, em virtude do grande contingente de sujeitos envolvidos (educandos, educadores, gestores, auxiliares) e
dadas as condições administrativas e pedagógicas adversas, as dificuldades encontradas no percurso, o momento
atípico da alfabetização, coincidindo o processo alfabetizador com a realização de campanha eleitoral em todos
os municípios, além da quantidade de pessoas que foram mobilizadas para a implantação e a implementação
deste Programa nos oitenta e seis municípios baianos.
Nesta direção, acredito que não resta a menor dúvida que se constitui em um grande desafio a formação
de professores para atuar na educação de jovens e adultos na Bahia, sobretudo, considerando-se que esta
formação se restringe basicamente aos trabalhos pedagógicos realizados no âmbito de programas de extensão,
com gerenciamento em nível de todo o Estado (Dantas, 2008).
Quanto à formação dos professores

Ao final desta investigação, de acordo com a metodologia utilizada e após análise e interpretação dos
dados quantitativos e qualitativos, constato que, devido a uma série de fatores, a formação de professores em
educação de jovens e adultos, basicamente em nível de extensão, não vem atendendo, de forma adequada aos
interesses, necessidades e demandas dos profissionais que atuam neste segmento educacional. Isto quer dizer
que, a formação potencializada em forma de extensão não vem atentando para a complexidade da educação de
jovens e adultos, se restringindo a um repassar de conteúdos para serem trabalhados em
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espaços educativos e, além do mais, não é compreendida a formação como uma iniciação e como um processo,
como ressalta Souza (2006). Desta forma, uma formação aligeirada não possibilita um aprofundamento teórico
das temáticas que tangenciam a educação, dos conteúdos a serem trabalhados, de acordo com os princípios
metodológicos e psicológicos inerentes à aprendizagem do jovem e do adulto.
Esta constatação se sustenta, também, nos depoimentos dos professores mais qualificados, nas suas
narrativas e respostas dadas em termos das entrevistas autobiográfica e estruturada, quando correlacionadas com
as observações da prática pedagógica e confrontadas com as respostas e narrativas dos professores menos
experientes e sem a devida qualificação para atuarem em EJA. No discurso e em suas narrativas, o grupo dos
professores inexperientes sustenta que a formação no âmbito dos programas de extensão vem ajudando no seu
trabalho educativo, que esta é “muito importante”, que “é fundamental para garantir o trabalho pedagógico”,
porém não especifica que tipo de ajuda e em que aspectos vêm-se dando esta contribuição.
Um dos aspectos estruturantes da vida profissional a considerar é a melhoria da formação continuada,
vez que esta é muito importante para a maioria destes professores/alfabetizadores, por ser a única via possível de
qualificação para este professorado em EJA, que vem aportando alguns avanços no seu processo formativo para
ajudar na aprendizagem dos educandos, servindo, também, como um espaço onde se pode teorizar sobre a
prática com a ajuda dos Formadores.
Em se tratando dos professores mais qualificados, como os/as professores/as da EJA que exercem ou já
exerceram a função de coordenadoras dos programas, este grupo se insere em uma formação mais ampla, que
inclui o curso de Magistério, o curso de graduação em Pedagogia, Ciências ou Letras e o curso de especialização
em EJA. Nas suas respostas, nos seus depoimentos, nas suas narrativas, este grupo faz referências, sobretudo, à
contribuição do curso de especialização para a sua formação como professor/a, para assumir a condição de
gestor/a ou professor/a e para uma prática mais consistente.
A necessidade de especialização em EJA

A partir dos dados e das informações, apresentados ao longo deste trabalho, pude constatar, claramente,
que é inegável a necessidade de uma especialização ou de uma formação específica do educador para trabalhar
com pessoas adultas; esta constatação é destacada por García Carrasco (1997:70) quando interroga “es necesaria
la especialización
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profesional en el campo educativo con personas adultas?” E quando, enfaticamente afirma que “sin embargo, si
he encontrado muchas opiniones escritas en relación a la necesidad de que la educación de adultos esté
desarrollada por profesionales que hayan obtenido una preparación específica para acometer su tarea”.
Convicção similar já era expressa por mim, mediante pesquisa com professores de EJA na Rede
Municipal de Ensino, quando observava que “a educação de adultos vem-se afirmando no cenário da educação
brasileira, demonstrando que é necessário superar o senso comum e aliar boa vontade a uma sólida competência
técnica e ao compromisso político no ato de educar”, por parte dos profissionais de educação (Dantas, 1996:101).
Outros autores como Leôncio Soares (2002 e 2006), Miguel Arroyo (2002 e 2006), Maria Clara Di
Pierro (1991 e 2006), Maria Luiza Angelim (2006) apontam a especialização ou a extensão como espaços de
formação dos educadores de EJA e reivindicam políticas próprias e ações afirmativas para incrementar esta
formação.
Maria Clara Di Pierro (2006:282), sintetizando as contribuições do I Seminário Nacional de Formação
de Educadores de Jovens e Adultos, adverte sobre a EJA que “[...] se ela se definir como um campo plural de
práticas educativas que não se esgotam na escola, e que se alimentam de um impulso emancipador, então a
questão da especificidade se coloca de maneira decisiva para a formação dos educadores.”
García Carrasco (1997:73) reforça os argumentos sobre a relevância da formação do educador em EJA
ao afirmar que não existe uma regulamentação específica de acesso profissional ao subsistema de educação de
pessoas adultas, sendo esta uma conseqüência de não ter previamente nem uma especialização, nem uma
habilitação, nem uma formação inicial universitária para qualificar e preparar o educador de adultos. Ele
esclarece que, na Espanha, existiam algumas iniciativas isoladas em forma de masters e cursos de post-grado nas
universidades espanholas, notadamente em Barcelona, Sevilha e País Basco.
A prioridade com a educação básica de jovens e adultos, mediante a oferta de um curso de
especialização, vem sendo sustentada na UNEB por uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de forma
que cada um destes componentes seja dinamizador do outro, desempenhando um papel estratégico na missão
educacional desta instituição, mediante o trabalho pedagógico articulado numa perspectiva interdisciplinar e em
observância da legislação educacional, de maneira a fortalecer o desenvolvimento regional.
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Neste cômputo geral, a recorrência sobre a importância da qualificação, a relevância da formação
continuada e do curso de especialização em EJA são confirmadas em diversas narrativas autobiográficas dos
professores investigados.
A análise compreensiva e interpretativa do percurso formativo destes(as) professores (as), subsidiada
pelas narrativas autobiográficas, denota que as experiências formativas, vivenciadas nas suas trajetórias de vida,
influenciam na sua atuação, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional destes agentes sociais, e
para construir um outro vir a ser. Compartilho com Pérez (2003) quando enfatiza que:
As narrativas autobiográficas, nos possibilitam [...] compreender na urdidura de
suas/nossas existências, o modo singular de cada uma realizar sua dialógica
existencial. Assim, rabiscando por cima, contornando, bordando, nossos escritos
autobiográficos, vamos filtrando a complexidade de nossas vidas e de nossos
processos de formação, para reencontrar na magia da memória e nos momentos
intensos, modos de expansão que nos permitem fugir da armadilha dos gritos
solitários do sofrimento, pela construção de outros devires (Pérez, 2003, p.165).
Por isto, se faz necessário revisar as estratégias metodológicas utilizadas no processo de formação
continuada dos professores de EJA, fazendo-se importante o emprego da abordagem biográfica, a utilização de
narrativas em substituição aos tradicionais métodos formativos.
Em relação à avaliação dos programas

Não se tem, até o momento, uma avaliação criteriosa e sistemática dos programas para saber o impacto
que teve na Bahia, se logrou total sucesso na efetiva diminuição do analfabetismo e quais são os resultados, em
médio prazo, da formação continuada para os professores que nele trabalharam; agravando esta situação
indefinida, tem-se que a proibição de contratação dos mesmos professores/alfabetizadores, para as diferentes
etapas de desenvolvimento dos programas, afim de não se configurar como vínculo empregatício, impede a
avaliação do desempenho destes professores numa prática efetiva em classes de alfabetização, com maior tempo
de experiência em sala de aula.
Di Pierro (2006:288) já alertava para a inexistência de avaliação sobre a formação de professores,
frisando que “faltam respostas para as perguntas sobre o impacto das múltiplas iniciativas de formação
continuada de educadores de EJA em serviço, o que denota a ausência de avaliação consistente e sistemática
desses programas e políticas”.
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A experiência educativa dos dois programas aqui analisados continua sendo avaliada no processo, mas
ainda não se tem dados que permitam fazer uma apreciação conclusiva, contudo, se sabe que a ação de
alfabetizar jovens e adultos numa perspectiva de letramento vem-se revelando muito dificultosa, sem que tenha
pleno êxito o desenvolvimento das competências necessárias para a mudança definitiva do status de analfabeto
para a condição de indivíduo letrado e alfabetizado, de acordo com os pressupostos teóricos do letramento e até
mesmo com as prerrogativas e princípios pedagógicos dos próprios programas.
Em se tratando de aspectos mais específicos, há que se considerar os resultados mais qualitativos,
concernentes aos dois programas de extensão investigados. Um dos aspectos mais instigante refere-se à
concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, o que requer um tempo hábil para os alfabetizandos
internalizarem os conteúdos trabalhados, avançarem nas suas hipóteses de aquisição da escrita e da leitura e
aplicarem na prática social. Sabe-se que o processo de alfabetização sendo desenvolvido, no máximo, em seis
meses não oportuniza o desenvolvimento das competências básicas para que os educandos destes programas de
EJA possam ser considerados, de fato, como alfabetizados e letrados.
A trajetória histórica da alfabetização vem demonstrando que a ação de alfabetizar não pode ser
transitória, passageira, fragmentada e descontínua, mediante campanhas provisórias ou programas, onde o
processo de alfabetização tenha a duração de seis meses, que não assegurem a aprendizagem do educando. Como
argumenta Ferreiro (1993), por mais sucesso que tenham as campanhas de alfabetização de adultos, não
garantem a permanência da aprendizagem, nem a melhoria das taxas de analfabetismo, pois o que garante esta
aprendizagem é a escola primária cumprir o seu verdadeiro papel de alfabetizadora, deixando de expulsar
milhares de crianças das escolas, que no futuro, certamente, poderão compor o contingente dos analfabetos
adultos, incrementando a demanda na educação de jovens e adultos e, possivelmente, aumentando os índices de
marginalização social.
Considera-se que, da mesma forma que o tempo para alfabetizar os jovens e adultos é insuficiente, o
período de seis meses é igualmente irrisório para um maior aprofundamento e para dar consistência teórica ao
trabalho pedagógico empreendido na formação dos professores, que estão atuando como alfabetizadores.
Foi constatado pela coordenação dos programas AJA BAHIA e Alfabetização Solidária, logo após a
realização da primeira etapa, que os Alfabetizadores e os Orientadores Pedagógicos detinham representações
equivocadas sobre o aluno analfabeto e não sabiam como proceder para alfabetizar jovens e adultos, o que
provocou modificações nas estratégias
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metodológicas da formação continuada a fim de assegurar a atuação desses agentes sociais de acordo com as
metas e diretrizes dos programas.
Na análise realizada acerca das reflexões sobre a alfabetização, construídas a partir de relatos dos
professores, foi constatada a mudança das representações do coletivo de alfabetizadores que faziam
anteriormente sobre o educando adulto e analfabeto, podendo-se atribuir este câmbio ao trabalho de formação
continuada dos educadores no interior dos programas estudados.
Principais problemas e dificuldades detectados

O grande problema, muito freqüente nos países em desenvolvimento, como é o nosso, é a crise
econômico-social do Estado, o qual não possui as devidas condições para formar quantitativamente e
qualitativamente todos os professores que a sociedade necessita, o que as leis educacionais preconizam e,
também, não dispõe dos recursos que seriam necessários para desenvolver uma educação de qualidade,
atendendo às prioridades nacionais e às propostas do próprio governo.
Ao lado de algumas conquistas, outros problemas foram evidenciados no processo, assim é que um dos
principais entraves foi a reduzida experiência dos alfabetizadores na educação de jovens e adultos, sobretudo
porque, para a maioria, esta era a sua primeira experiência nesta modalidade educativa e ainda tinha muito que
aprender. No início da experiência, era praticamente impossível teorizar acerca da prática, tanto os
alfabetizadores como os orientadores detinham saberes práticos, mas, insuficientes para identificar os níveis de
escrita em que se encontravam os alfabetizandos, não sabiam como os jovens e adultos aprendiam a ler, a
escrever, e adquirir o domínio dos conteúdos matemáticos. Desconheciam as estratégias de análise das produções
escritas dos alunos e o que fazer para desestabilizar as hipóteses construídas pelos educandos sobre a escrita e
ajudá-los a avançar para outros níveis de conceituação, alcançando outros patamares do conhecimento e da
aprendizagem da leitura e da escrita.
Outra grande dificuldade foi o número insuficiente de exemplares do material didático para atender a
todos os alunos, como também o material de suporte para o professorado, o que facilitaria o registro da prática, a
exemplo da Sistemática de Acompanhamento e de Avaliação, que não havia em quantidade necessária para os
alfabetizadores, impossibilitando o registro e a socialização das informações, sem contar que este material
didático para apoio à
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prática do professor chegava com relativo atraso nos espaços educativos. No programa de Alfabetização
Solidária, que organizou um livro de apoio didático, contendo as orientações didático-pedagógicas para a
formação inicial dos alfabetizadores, provocou a dependência deste material, restringindo a busca de outros
materiais didáticos que pudessem diversificar e enriquecer os processos de formação.
Observou-se ainda que os poderes públicos (notadamente a Prefeitura Municipal e a Secretaria de
Educação) precisavam ser mais incisivos no cumprimento de suas atribuições, como também, a Coordenação
Regional e a Coordenação Geral do Programa no que concerne às orientações pedagógicas aos professores. Do
ponto de vista pedagógico, dentre outras sugestões, os Supervisores apontam a necessidade de Oficinas
Pedagógicas como uma forma de dinamizar e diversificar a prática dos alfabetizadores.
Outro entrave é que os programas instalados não lograram a diminuição do índice de analfabetismo nos
municípios que detinham os maiores percentuais de pessoas analfabetas, como é o caso, por exemplo, do
Município de Wenceslau Guimarães, que contava com 47,4% de analfabetos, que teve apenas 8 classes e 192
alunos incorporados a este programa.
Outro problema constatado é que, pelas normas e procedimentos do programa, o Formador deveria ter
concluído o curso superior de Pedagogia ou de Letras e ter especialização na área de alfabetização, o que não foi
observado na íntegra, uma vez que havia uma Formadora com apenas o segundo grau concluído, isto é detinha
apenas um curso em nível médio (como aparece no Gráfico III, no Capítulo V, que trata da análise dos dados
gerais); outros Formadores, como os Coordenadores, detinham cursos em outras áreas como História, Ciências
Contábeis, Nutrição e Dietética, Matemática, Ciências Sociais, (conforme aparece no Gráfico IV no Capítulo V)
e nem todos detinham experiência em alfabetização, sobretudo em alfabetização de adultos (mostrado no Quadro
XIV). Considera-se estes dados como relevantes, vez que, mediante as observações da prática pedagógica e no
trabalho de formação, constatou-se que os formadores com nível superior e com experiência em alfabetização
tiveram melhor performance no desempenho de suas atividades didáticas.
Problema similar ocorreu com a seleção dos alfabetizadores, porque apesar de constar entre os critérios
dos programas que estes deveriam ter o segundo grau completo, em alguns municípios, devido à dificuldade de
selecionar pessoas com o mínimo de qualificação exigido, foram recrutados alfabetizadores sem a conclusão
deste grau de ensino. Em várias localidades não havia profissionais em educação com nível médio, em outros
municípios, quando se encontrava pessoal mais qualificado este não tinha disponibilidade nem interesse em
participar dos programas. Este fato ocorreu, principalmente, em municípios com pequenas
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taxas de habitantes, geralmente próximo da zona rural, onde o índice de escolarização é baixo, o que dificultou a
seleção de alfabetizadores mais qualificados. Isto pode contribuir para desprofissionalizar o educador de jovens e
adultos, tão criticado por Enguita (1991).
Um

dos

grandes
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programas
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a

descontinuidade na oferta dos cursos de alfabetização, vez que dependem do recrutamento e da formação em
serviço dos alfabetizadores, além do que os alfabetizadores selecionados nem sempre são em quantidade
satisfatória para atender à demanda do município, como também dependem dos recursos do governo para que
a ação alfabetizadora possa ser deslanchada.
Esses recursos só são liberados paulatinamente, condicionados ao atendimento de uma série de medidas
e procedimentos administrativos que, por conta da burocracia a ser cumprida, retardam e às vezes até mesmo
prejudicam o bom andamento das ações e atividades planejadas. Outro grande problema diz respeito à
contratação dos alfabetizadores, pois que em determinados programas, como é o caso do AJA BAHIA, não
permitem que estes professores participem em duas etapas do mesmo programa, podendo ser contratado uma
única vez, para não configurar vínculo empregatício.
Limitações a considerar

Outro aspecto a salientar é que os diagnósticos e as projeções sobre a escola e sobre a formação de
professores vêm sendo elaborados por intelectuais que se situam de maneira crítica diante das falências do
discurso neoliberal e de suas contradições sobre as funções da escola; no entanto, as políticas educativas vêm
sendo realizadas por funcionários que permanecem dentro da engrenagem do sistema, o que leva a uma espécie
de esquizofrenia entre os discursos oficiais sobre educação e o campo das realizações, ou seja, uma dicotomia
entre a teoria (o discurso) e a prática (as ações), como chamam a atenção Goergen e Saviani (1998).
Diante desta situação, sabe-se que as limitações são inúmeras, de toda ordem (pedagógica, financeira,
política, etc.) desde a absoluta falta de recursos destinados especificamente a este segmento educacional, o que
obriga aos governos estaduais e municipais a retirarem parte da verba destinada para a educação fundamental
dirigida às crianças para financiar a educação de jovens e adultos. Outra limitação importante é a formação
inadequada tanto do professorado que atua em EJA, como do Formador de professores de adultos, uma vez que
são insuficientes as chances de qualificação específica
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para desenvolver um trabalho consistente, com conhecimento teórico e segurança na utilização de metodologias
adequadas ao aluno adulto.
Outra limitação, provocada por diversos motivos, se refere à dificuldade de garantir a participação de
professores que já atuam na rede pública de ensino tanto no âmbito estadual como no municipal; destaca-se entre
as principais limitações, as que estão relacionados com carga horária de trabalho excessiva dos professores no
ensino regular, o que os impossibilita de assumirem outros encargos como a alfabetização e a falta de atrativos
devido à baixa remuneração que recebem para trabalhar como alfabetizadores nestes programas.
Uma outra limitação que se pode salientar é a carência de material didático apropriado tanto para o
trabalho com jovens e adultos, como também para subsidiar a formação continuada dos professores que
necessitam apoiar a sua prática pedagógica em resultados de pesquisa, em conteúdos e informações atualizados.
O levantamento feito por Pereira (2006) já indicava a precariedade dos trabalhos de pesquisa acerca da formação
de professores em EJA.
As limitações no âmbito da extensão universitária são evidentes neste trabalho investigativo vez que
não há uma uniformidade discursiva sobre a formação dos professores, havendo uma proliferação de concepções
epistemológicas, didáticas, pedagógicas e de princípios pedagógicos norteando cada programa extensionista.
Outra limitação nesta tese diz respeito à intenção de não se fazer uma avaliação dos programas
extensionistas o que levaria a enveredar por uma pesquisa avaliativa, demandando um estudo criterioso sobre a
execução dos programas, pelo menos, nos últimos cinco anos.
Uma significativa limitação é não poder estabelecer generalizações, devido à abordsgem metodológica
escolhida, pois a pesquisa se centraliza em um grupo específico de professores que apresenta as suas
singularidades, suas características próprias e que desenvolvem o seu trabalho educativo em um contexto social
concreto.
Não se pode também efetuar determinadas comparações entre as narrativas autobiográficas uma vez que
cada uma delas relata a história de vida do/a professor/a que é singular, única, intransferível. As possibilidades
de comparação versam no sentido de se atribuir pontos comuns, de se descobrir as pluralidades encontradas nas
narrativas analisadas.
Enfim, as principais limitações passam, sobretudo, pela inexistência de uma política pública voltada
especialmente para atender às demandas e aos interesses das pessoas que procuram a educação de adultos. A esse
respeito, Soares (2005:32) questiona será que há realmente a ausência de uma política nacional articulada para
EJA? Para ele o que existe “são
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ações fragmentadas e desarticuladas, que surgem, desenvolvem-se e, muitas vezes, extinguem-se, sem que
resultem efetivamente em políticas de EJA”.
De acordo com Paiva, Machado e Ireland (UNESCO/MEC, 2004:19), “a inegável prioridade conferida à
educação das crianças e adolescentes, porém, tem conduzido a uma equivocada política de marginalização dos
serviços de EJA, que cada vez mais ocupam lugar secundário no interior das políticas educacionais em geral e de
educação fundamental em particular. Essa posição resulta da falta de prioridade política no âmbito federal, o que
se reflete no comportamento das demais esferas de governo; conseqüentemente, também a sociedade atribui
reduzido valor a essa modalidade de educação”.
A desvalorização do profissional da educação em EJA acompanha e reflete a desvalorização da própria
EJA, pois esta vem ocupando uma posição marginal no âmbito das políticas públicas em educação, reforçando a
situação discriminatória destes educadores que se submetem, na maioria das vezes, a contratos temporários sem
garantia da continuidade do emprego, às condições precárias de trabalho, aos salários irrisórios, sendo
considerados “invisíveis” para o sistema de ensino, como presas fáceis para serem manipulados pela política
partidária.

Perspectivas e contribuições
Apesar de sua grande relevância social, a educação de adultos ainda não se constitui em uma prioridade
nas sociedades da pós-modernidade. No caso do Brasil, sempre esteve, historicamente, vinculada às situações de
emergência e às mudanças das políticas sociais, quase sempre denominadas de compensatórias, assemelhadas
com as campanhas esporádicas de alfabetização de adultos, destinadas aos segmentos marginalizados da
população, aos excluídos da sociedade. Esta situação de assistencialismo na educação se confirmou na Bahia,
como foi demonstrado através do resgate histórico, dos dados e informações sobre os programas de extensão em
EJA, aqui analisados.
Convém refletir que a realidade brasileira vem sofrendo uma contínua e profunda crise socioeconômica
e política e os efeitos da globalização, crise esta que se vem refletindo também no processo educativo, fazendo
com que vários setores da sociedade questionem as desigualdades no interior das relações sociais e da produção,
a ideologização do ensino, bem como as diferenças no acesso aos bens culturais e ao conhecimento produzido
historicamente.
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As perspectivas atuais são promissoras no sentido de que a sociedade, representada principalmente pela
comunidade científica, vem discutindo e debatendo os destinos da EJA, a formação do educador para este
segmento educativo, em encontros, fóruns, seminários, conferências (internacionais, nacionais, regionais e
estaduais) que podem trazer mudanças substanciais nas políticas públicas em vigor. Como exemplo, pode-se
destacar a realização da VI CONFITEA no Brasil, que ao refletir acerca de temas mundiais colocadas no campo
da educação de adultos, pode produzir medidas de forte impacto nesta área educacional.

Aspectos pedagógicos a melhorar

Deve-se também considerar que os professores que trabalham no segmento de EJA tiveram a sua
formação voltada para o atendimento educacional ao público infantil, fazendo com que utilizem práticas
pedagógicas inadequadas para a clientela de jovens e adultos, desconsiderando a leitura de mundo (como
chamava Paulo Freire) que os seus alunos já faziam antes de iniciar os estudos em ambiente formal, não
considerando também que estes educandos são indivíduos pensantes, com experiências de vida e vivências
bastante enriquecedoras, que pensam e agem sobre o mundo, a sociedade e que estes fatores podem interferir
decisivamente na sua aprendizagem.
Sabe-se que uma tarefa complexa é definir e adotar uma metodologia adequada ao jovem e ao adulto
que possuem uma história de vida permeada de fracassos, que jamais freqüentaram uma escola ou que foram
excluídos do sistema escolar depois de sucessivas repetências e do baixo desempenho escolar e nesta escolha
reside uma das principias dificuldades pedagógicas do professor que atua em EJA.
Estes professores responsáveis pela educação básica de jovens e adultos procuram adotar uma postura
crítica frente à prática educativa, contudo, convivem com algumas concepções ingênuas, como por exemplo,
achar que o fracasso do aluno deve-se exclusivamente ao seu próprio desinteresse e não a uma conjugação de
diversos fatores sociais, econômicos, políticos que extrapolam a simples vontade do aluno.
Tentam trabalhar o conhecimento numa perspectiva de construção, contudo, não dominam
cognitivamente o que seja o conhecimento e o que seja a aprendizagem, tendo poucas informações sobre o
construtivismo, que ficam restritas às informações perpassadas na formação, o que acontece com a maioria dos
alfabetizadores.
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Enfatizam a ideologização do ensino, assumem um discurso politicamente engajado e identificado com
os ideais de esquerda, atribuindo-se a missão de “formar cidadãos”, “fazer com que eles vivam na sociedade
como um cidadão”, denotando a predominância de doutrinas esquerdistas em detrimento de incentivar o
pensamento lógico, o rigor intelectual, o “aprender a conhecer”, o “aprender ao longo da vida” aos seus
educandos, como enfatiza Delors (2001). Na verdade, esta ideologização pode ser uma maneira de dissimular o
despreparo dos professores para exercerem as suas funções pedagógicas.
Alguns professores trazem uma imagem fantasiosa do que é ser professor; na categorização das imagens
que aparecem nas narrativas autobiográficas, em uma delas fazem associação da missão do professor com
metáforas, com sentido figurado das palavras como “giz”, água”, “ponte”, “esponja”. Outros acreditam que a
função do professor é ainda a de repassar conhecimentos aos seus alunos. Alguns insistem na imagem da
profissão como “sacerdócio”, como um “sacrifício”, retomando uma antiga imagem já ultrapassada do
significado de ser professor.
Para Alarcão (2001:23), “no passado recente, os professores têm sido mal compreendidos e mal
olhados. Por isso, por vezes têm-se demitido das suas responsabilidades para com a escola e a sociedade. No
entanto, assiste-se hoje a uma mudança [...]. Por um lado, intensificam-se esforços na sociedade para que sejam
desenvolvidas as condições necessárias ao exercício da profissão docente. Por outro lado, os professores tomam
consciência da sua própria profissionalidade e do seu poder e responsabilidade em termos individuais e
coletivos”.
A produção da investigação sobre formação do professorado racionaliza e promove novas formas de
observação, supervisão, ao tempo em que os discursos dos professores podem produzir potencialmente relação
de poder como indivíduos que guiam e organizam as práticas em sala de aula, como afirmam Cordero e
Salmerón (1995).
Travam sérios embates com as diferenças culturais presentes em sua sala de aula, reconhecem a
existência da diversidade, mas não sabem como lidar com esta característica predominante no coletivo dos
educandos.
Enfrentam graves dificuldades estruturais, tendo, na maioria das vezes, que comprar o material didático
que vão utilizar com os alunos adultos, vez que o governo se responsabiliza, exclusivamente pelos livros básicos
nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática que chegam com relativo atraso nas salas de aula.
A Coordenação dos Programas promove encontros para planejamento do ensino, mas os professores não
participam das grandes decisões, nem mesmo daquelas que vão interferir
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radicalmente nas suas práticas. A esse respeito, Catani et al.(2003:66) endossam esta falta de participação
docente destacando que “os programas, processos e materiais destinados à formação e ao aperfeiçoamento dos
docentes, raramente, se preocupam em envolver o docente no seu planejamento e elaboração. São programas,
projetos, materiais feitos para o docente e não com o docente”. Este é outro fator que reforça o processo de
desprofissionalização do professor, o qual foi comentado e criticado por Enguita (1991), Charlier (2001),
Marcelo Garcia (2001).
Aspectos pedagógicos a consolidar
Apesar destas dificuldades e entraves, algumas construções podem ser destacadas como avanços
gerados no processo de formação de professores, tais como:



O fazer coletivo vivenciado pelo grupo de professores dos programas;



A vontade de acertar, de querer que o aluno aprenda;



As mudanças observadas no grupo de professores tanto na formação inicial como na formação
continuada;



O reavaliar da prática pedagógica com embasamento teórico;



O registrar da prática a partir dos instrumentos utilizados por cada programa;



A valorização do material produzido pelo próprio aluno (como textos, cartas, ditados, redações
simples acerca de um tema específico);



A troca de experiências entre os formadores e os professores/alfabetizadores.

Convém reconhecer que, apesar da necessidade de ajustes, de mudanças para melhorar a qualidade do
trabalho que vem sendo desenvolvido, as ações realizadas e o acompanhamento destas ações vêm permitindo a
melhoria do processo de alfabetização e a conquista de alguns avanços na aprendizagem dos alfabetizandos, bem
como a identificação dos procedimentos pedagógicos e administrativos de sucesso adotados pelos
alfabetizadores, a sistematização e divulgação dos resultados parciais alcançados.
Espera-se que o trabalho de acompanhamento, supervisão e avaliação da prática pedagógica e dos
próprios programas possa fornecer subsídios para a compreensão dos determinantes desta prática, de forma que
permita o aprimoramento do ensino-aprendizagem, a discussão e a agilização de providências, na direção de
resolver problemas e superar impasses, corrigindo e transformando a prática educativa.
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Um depoimento de uma alfabetizadora (Município de Guanambi) demonstra o lado positivo deste
trabalho no município, a saber: “a parceria UNEB/PROEX/NEJA vem de forma efetiva colaborar para o
crescimento do índice de pessoas conscientes no país”.
Outra alfabetizadora afirma que “o AJA Bahia já mobiliza interesses que possibilitam aos envolvidos
uma jornada em caminhos mais caros e mais extensos modificando a face dos oprimidos”.
Uma outra alfabetizadora relembra que cada um deve fazer a sua parte, demonstrando que a maior
recompensa do professor é ver o sucesso do seu aluno, é conseguir encontrar os caminhos para a sua
aprendizagem, como se pode comprovar neste depoimento:
Descobri que ensinando se aprende e se eu quero fazer a diferença neste país cheio
de injustiças, é preciso que eu faça a minha parte, não adianta ficar reclamando da
vida e nada fazer para torná-la melhor. O mais fascinante nesta profissão é ver
retratado no rosto do outro o brilho de felicidade, de encontrar caminhos que
pareciam tão confusos. Esta é a maior recompensa do professor (Professora Danúbia
do Programa AJA BAHIA).
Foram encontrados relatos de Supervisores que destacam que os resultados alcançados pelo Programa
têm superado os anteriores programas devido ao gerenciamento realizado pela Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).
Neste sentido, de acordo com depoimentos da Coordenação dos programas na UNEB, de Orientadores e
de Alfabetizadores que se encontram expressos nos relatórios, pode-se destacar alguns resultados mais
significativos em relação à ação formadora nos dois programas como:



Oportunidade de debates de experiências e de conhecimentos tanto por parte dos alfabetizadores
como dos alfabetizandos;



Maior envolvimento participativo e solidário dos professores que demonstraram motivação e
compromisso no desenvolvimento do processo de alfabetização;



Melhor compreensão da prática alfabetizadora voltada para o segmento de jovens e adultos;



Fortalecimento das relações

interpessoais

entre

Alfabetizador,

Orientador

Pedagógico,

Coordenador facilitando a continuidade dos trabalhos de planejamento, acompanhamento da prática
pedagógica e a formação continuada prevista pelo programa;



Avanço no trabalho de alfabetização na perspectiva do letramento, possibilitando o aprendizado por
parte do educando adulto.
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A maioria das sugestões encaminhadas pelos professores trata do atendimento às diferenças individuais
dos alunos, de acordo com o estágio em que se encontram no processo de alfabetização e também do trabalho
pedagógico com textos extraídos do cotidiano, ou seja, há uma preponderância por parte dos educadores de EJA
em deslocarem o centro das atenções de sua própria prática para se concentrarem nas dificuldades do aluno.
A partir dos depoimentos, das observações, apreciações e sugestões dos Professores/Alfabetizadores,
Supervisores e Orientadores, pode-se perceber que muitos professores imprimem situações dinâmicas e criativas
à sua prática pedagógica, manifestando, assim, uma atitude de compromisso e empenho pela realização de um
trabalho mais efetivo e mais eficiente em sala de aula com os seus educandos.
Concordo que a atividade docente é uma importante atividade de educação, entendida como prática
social, o exercício desta atividade requer preparo que não se esgota nos cursos de formação, de curta duração,
mesmo que estes possam dar uma contribuição específica enquanto conhecimento sistemático da realidade,
sabendo-se que o ensino-aprendizagem, o trabalho do professor em sala de aula não dispensa uma atualização
permanente, mediante uma formação contínua.
Daí a importância dos cursos de especialização enquanto promotores de um processo de qualificação,
oportunizando uma formação teórica mais consistente em EJA, já que os professores não têm uma formação
inicial assegurada. Podem, também, proporcionar uma revisão dos conteúdos programáticos trabalhados em sala
de aula, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de serem uma tentativa
de se trabalhar novas estratégias metodológicas que possam transformar a prática educativa e melhorar
substancialmente a formação desses professores que atuam neste segmento.
A análise destes programas sobre a EJA suscitou algumas inquietações, entre estas se encontra o
questionamento provocado por García Carrasco (1997): existindo a carência da formação inicial em educação de
adultos, é possível se falar em formação continuada? E ele questiona ainda: "“Hasta qué punto lo que llamamos
formación permanente no está siendo un sistema sustitutorio de lo que tuviera que haber sido una formación
inicial ?” (García Carrasco, 1997, p.77).
Com base na pesquisa e na minha própria experiência docente, constato que como campo
epistemológico, a educação de jovens e adultos é marginalizada ou colocada em segundo plano no currículo dos
cursos de Pedagogia e nas licenciaturas de formação de professores para as diversas áreas de conhecimento,
provocando uma importante lacuna na formação inicial de professores que poderão atuar (às vezes já atuam) na
modalidade da EJA.
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A formação do educador de jovens e adultos: um desafio a ser superado
A formação dos professores no Brasil é uma temática que vem sendo defendida há anos pelas
instituições e associações da categoria docente como a ANFOPE (Associação dos Formadores e Profissionais em
Educação), a ANPED (Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa em Educação) e a ANDE
(Associação Nacional de Educação), debatendo-se, entre outros assuntos, a produção coletiva do conhecimento,
os caminhos e as estratégias para melhoria desta formação, as políticas públicas desenvolvidas nesta área, as
pesquisas mais recentes. A formação de professores em EJA vem sendo tratada nos seus fóruns específicos, nos
Seminários Nacionais de Educação de Jovens e Adultos e nos ENEJAS (Encontros Estaduais sobre Educação de
Jovens e Adultos).
A realização de seminários nacionais, encontros, fóruns sobre a educação de jovens e adultos no Brasil
vem revelando a preocupação dos órgãos públicos e das organizações da sociedade civil, notadamente as
universidades, as secretarias de educação, o próprio Ministério de Educação, algumas organizações não
governamentais, as associações de professores, demonstrando que a EJA vem recebendo atenção especial,
sobretudo no que concerne à formação de professores.
Debater, pensar e realizar a profissão docente hoje no Brasil implica em rever historicamente o processo
de desprofissionalização, que vem sofrendo a docência há muitos anos e que se reflete nas péssimas condições de
trabalho dos professores, nos salários defasados, na alta rotatividade no sistema de contratação de docentes, tanto
no âmbito público como no âmbito privado, na falta de autonomia do professorado, na desmotivação e mal-estar
do docente, entre outros fatores, o que vem provocando o abandono da profissão pelos professores mais
qualificados e mais experientes.
No Brasil, há uma crise de identidade docente, a profissão de professor se situa entre a
profissionalização e uma mera ocupação profissional, o que provoca o aparecimento de profissionais de outras
áreas e até pessoas sem a devida qualificação, atuando como voluntários em campanhas de alfabetização de
adultos, como estagiários em programas esporádicos do governo, com contratos provisórios e até como bolsista
em projetos de extensão, como mostra esta investigação, realizada na Bahia, no âmbito desta tese.
O resgate da história da educação através de uma releitura das leis demonstra claramente que os cursos
de formação inicial e continuada de professores sempre foram direcionados para uma teoria dissociada da prática
o que vem resultando numa formação
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inconsistente e fragilizada, sendo este mais um desafio a ser enfrentado no momento atual, ou seja, a superação
da desarticulação entre teoria e prática.
Outro aspecto importante a ser considerado é que a formação do educador de EJA nem sempre antecede
ao trabalho numa prática docente vez que, na maioria das vezes, o educador de jovens e adultos já atua a certo
tempo numa prática efetiva e só depois é que procura se aperfeiçoar ou ressignificar a sua prática, mediante
cursos de graduação ou de pós-graduação, em encontros, seminários, em processos de formação, etc. Também
ocorre que a convocação de formadores em EJA nem sempre prioriza quem já tem prática docente, pois que
muitos destes formadores atuam como voluntários ou prestadores de serviço, mediante contratação temporária,
com relativa remuneração e condições precárias de trabalho.
A desvalorização do professor de adultos e a descaracterização do magistério como uma profissão ficam
patentes e visíveis neste trabalho investigativo, através dos dados apresentados, mostrando que uma das formas
encontradas pelo governo para atender à demanda por educação de jovens e adultos e tentar minimizar o
problema do analfabetismo, foi a contratação temporária de pessoas para atuarem como alfabetizadores nos
programas de extensão, aqui analisados; outro dado significativo é que, com base nos depoimentos dos próprios
alfabetizadores, verifica-se que estes se sentiam no início da experiência despreparados para o exercício
profissional com adultos, verbalizando esta situação de forma preocupante.
Vóvio (2006:14) tratando do tema da alfabetização de pessoas jovens e adultas, no Brasil, chama a
atenção para a precariedade da formação dos professores que atuam em programas governamentais voltados para
a educação de adultos, afirmando que “otro factor de complejidad es la formación de los educadores que actúan
en esta modalidad que mayoritariamente no encuentran procesos de formación inicial, carreras o cursos
orientados de acuerdo al carácter pedagógico específico de esta modalidad educativa”.
Neste sentido, o professor, de uma forma geral, precisa ser requalificado como profissional e como
protagonista, como afirma Rigal (citado por Imbernón, 1999:101), como também melhorar as suas condições
objetivas de trabalho, conseguir eliminar ou, pelo menos, diminuir o controle técnico, assumir o seu papel de
mediador e de intelectual transformador (como nos fala Giroux, 1997), devendo ser crítico, fortalecer a sua
autonomia como docente, priorizar o trabalho em equipe, compartilhar as suas experiências com os seus colegas
e os seus alunos, reforçar a autonomia do grupo e, acima de tudo, valorizar a sua própria prática para que outros
possam lhe dar o seu devido valor.
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Especialmente o professor da EJA (grifo nosso) precisa ser mais valorizado, necessita ser visto como
um sujeito histórico, como agente social que detém saberes construídos a partir de sua própria prática, saberes da
experiência, como sujeito consumidor e produtor de teorias e que pode intervir decisivamente na formulação de
políticas públicas, sobretudo nas políticas de formação do educador. Ele precisa ser visto como pessoa como
acentua Nóvoa (1995). Para isto é necessário e urgente modificar a imagem de que o professor da educação de
jovens e adultos é, de modo geral, um educador “despreparado” para assumir as suas funções e desenvolver
ações educativas. É premente a necessidade de mudar as representações sociais que o/a professor/a faz de sua
profissão como “uma missão”, “um sacerdócio”, “uma vocação”, como aparecem nas narrativas autobiográficas,
cujos arquétipos estão impregnando fortemente a história deste coletivo, como critica Lélis (2008).
Mediante a análise das respostas, dos depoimentos e das autobiografias dos professores/as
investigados/as foi possível perceber que alguns professores (sempre os mais qualificados) apresentaram senso
crítico mais apurado, internalizaram aspectos importantes das teorias estudadas e trabalhadas na formação, tanto
inicial como continuada. No cotidiano escolar, eles recorrem aos saberes da experiência para realizar o seu
trabalho como educador, resultando em acertos e avanços no processo educativo.

Estratégias e ações a serem desenvolvidas
Quanto às perspectivas atuais no que se refere à educação de adultos, a partir dos dados e informações
analisados, acredito que, primeiramente, é preciso repensar e rever as políticas sociais públicas voltadas para o
atendimento em EJA nos seus diversos aspectos tais como: as concepções de educação e de alfabetização de
adultos, os recursos que estão sendo destinados para esta modalidade, a periodicidade da oferta educativa de
forma que garanta a continuidade dos estudos no ensino regular.
Por estas razões, é necessária e urgente a realização de ações afirmativas que mudem radicalmente as
atuais políticas públicas na área da educação de jovens e adultos, concretizando-se, na prática, o discurso
enfático de que é prioridade para o governo esta modalidade educativa, bem como a reversão das estatísticas
sobre o analfabetismo no Brasil e, sobretudo na Bahia, acelerando a diminuição dos atuais índices.
Concorda-se com a estratégia de que “é preciso desenvolver programas que eduquem os futuros
professores como intelectuais críticos capazes de ratificar o discurso da liberdade e
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da democracia” (Aronowitz & Giroux, 1985, citado por Moreira, 2001:127) e que sejam capazes de produzir
uma educação de qualidade.
Os debates em torno da formação do professor vêm ganhando força e destaque ajudados, também, pela
legislação educacional reafirmando o consenso de que a premissa básica para uma educação de qualidade é
justamente a valorização do papel do professor e de sua função social. Há, porém, educadores como Souza
(2005:21) que criticam a contribuição da atual LDB/96 alegando que esta vem desconsiderando as pesquisas
acerca da evolução da educação brasileira, vêm ignorando “as sistematizações, construídas pelas associações
científicas, bem como vêm privilegiando a implantação da certificação, confundindo com qualificação sem
qualidade para os profissionais da educação”.
Esta investigação acadêmica potencializou um melhor conhecimento das características marcantes do
educador de jovens e adultos, permitindo afirmar que é preciso repensar a formação dos professores e rever a
prática pedagógica dos agentes sociais que atuam na educação de jovens e adultos (EJA), incentivando-se mais
ações afirmativas que provoquem a melhoria da formação inicial e continuada; nas narrativas autobiográficas,
nas respostas à entrevista, nos relatos, nos depoimentos dos professores ficou evidente esta necessidade, como
mais um desafio a ser enfrentado pelo governo, pelas universidades e pela sociedade.
A imperiosa necessidade de ações afirmativas foi evidenciada por este trabalho, que possibilitem a
inclusão de grande parcela de jovens e adultos no mundo dos letrados, que estimulem uma postura autônoma na
construção do próprio conhecimento dos educandos, garantindo a sua participação em processos inclusivos e em
estratégias inovadoras na sociedade em que vivem, (re) afirmando a educação como um direito humano.
Deve-se também incluir nos cursos de Magistério e de Pedagogia um estágio obrigatório, em classes de
ensino noturno em escolas públicas onde funcionam programas de EJA, afim de que o estudante se familiarize e
adquira experiência significativa em classes de educação de jovens e adultos. Aliado a esta iniciativa é
necessário também dar apoio e incentivo funcional (incluindo uma gratificação adicional) aos alfabetizadores de
adultos, estimulando, assim, a profissionalização do educador de adultos, sobretudo no sistema público de
ensino.
As Universidades, notadamente a UNEB, devem incluir no seu plano de ação anual cursos de extensão
que visem qualificar e aperfeiçoar os professores que já atuam na educação de jovens e adultos, mediante um
sistema de parceria, com recursos compartidos
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entre as Secretarias Municipais de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, o Ministério da Educação e a
própria instituição universitária. A escassez de cursos no campo da EJA, tanto em nível de graduação, como em
nível de pós-graduação, limita e restringe atualmente a formação de professores e alfabetizadores apenas como
formação inicial e/ou continuada no âmbito dos programas e projetos de extensão.
Deve-se discutir e analisar a formação e a prática docente em EJA, mediante os encontros, fóruns,
seminários, que contem com a ajuda das Associações de Classe e dos Sindicatos dos Professores, pois que a
prática docente vai muito além da ação pedagógica do professor em sua sala de aula, repensando-se desta forma
a profissão, a carreira docente, as relações de trabalho com vistas à profissionalização da docência.
Há que cobrar do Governo, tanto a nível estadual como municipal, a intenção de superar o “modelo
compensatório” de educação de adultos, tão criticado por Ramón Flecha (1999), para se implantar uma política
de formação dos professores que é necessária ao desenvolvimento da educação pública com qualidade.
É preciso deixar de lado políticas públicas em EJA apenas pontuais, fragmentadas, temporárias e
assistencialistas, já é hora de se adotar políticas públicas que não sejam expressas apenas no discurso oficial, mas
que se concretizem em diretrizes nacionais e estaduais, em metas a serem atingidas, em ações afirmativas que
melhorem a qualidade da formação do educador de jovens e adultos e que se traduzam em recursos condizentes
com a aplicação de ações inovadoras na prática social contextualizada.
A alfabetização de adultos, muito embora a UNESCO considere como uma questão prioritária para os
países em desenvolvimento, ainda não se constitui uma prioridade no Brasil, concretizada em ações efetivas e de
impacto social, apesar de ser bastante enfatizada nos discursos governistas e até aparecer como uma das
principais metas do atual governo, tanto em nível federal, como em nível estadual. Para Torres (2006), a
alfabetização é a porta de entrada para a educação básica, como também é o passaporte mais importante para a
aprendizagem ao largo da vida. Além do mais, esta autora acrescenta que a alfabetização traz mais benefícios ao
indivíduo do ponto de vista pessoal, que extrapolam as vantagens meramente econômicas, indo além de
condições materiais e acrescentando valores muito importantes para a dignidade humana, a saber:
La alfabetización mantiene vínculos estrechos con la dignidad humana, la
autoestima, la libertad, la identidad, la autonomía, el pensamiento crítico, el
conocimiento, la creatividad, la participación el empoderamiento, la consciencia, y
la transformación social, todos ellos importantes satisfactores
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humanos, más allá de las condiciones materiales de vida (TORRES, 2006:34).

Portanto, diferentemente do que se observou nos programas analisados, a alfabetização de adultos deve
ser objeto de um programa contínuo do governo, que deve estar inserido nas principais metas do plano estadual,
deixando a alfabetização de ser uma campanha ou um projeto temporário de determinado governo, para se tornar
uma importante estratégia de política pública na área educacional, perseguindo as seguintes metas:



Erradicar o analfabetismo, com prazos e objetivos claramente definidos, sobretudo na zona rural,
onde os índices são mais acentuados, mediante um programa educativo governamental do qual a
alfabetização seja uma questão prioritária;



Capacitar os alfabetizadores que deverão ser preferencialmente do sistema oficial de ensino
(estadual e municipal);



Acompanhar sistematicamente o trabalho pedagógico desenvolvido no processo de alfabetização;



Promover a formação de leitores críticos mediante o processo de alfabetização;



Incentivar os professores da rede pública para atuarem na alfabetização como docentes,
supervisores ou gestores, garantindo incentivos funcionais, acréscimo de salário e/ou promoção na
carreira do magistério;



Instituir projetos em parceria com outras Secretarias do Governo, notadamente: Saúde, Trabalho e
Bem Estar Social;



Estabelecer parcerias e intercâmbios com instituições comunitárias nacionais ou estrangeiras que
tenham experiência com a alfabetização de adultos;



Articular-se com organizações não-governamentais que já desenvolvem trabalhos, experiências,
projetos na área da educação de adultos;



Contar com a ajuda financeira de empresas e instituições particulares que se interessem em
financiar programas ou projetos de alfabetização de adultos;



Estabelecer parcerias com os movimentos sociais e as entidades da sociedade civil organizadas para
a construção de políticas públicas em EJA que contemplem a alfabetização no seu sentido amplo;



Realizar trabalhos de investigação no contexto da alfabetização de adultos e pesquisa colaborativa
sob a coordenação das universidades públicas.
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As Declarações da V CONFINTEA, (Conferência Internacional em Educação de Adultos) realizada em
Hamburgo, alertam que em relação à educação de adulto, é necessário, também, atentar para a especificidade do
processo de construção e de apropriação do conhecimento pelo indivíduo adulto, a partir dos seus interesses, de
suas aspirações e de suas condições reais de vida (UNESCO, 1997).
Pertinente é lembrar que “Alfabetizar jovens e adultos requer disponibilidade, entusiasmo para
percorrer caminhos com essas pessoas, que vêm acumulando distintas formas de aprender e de resolver
problemas cotidianos”, como está registrado no Diário do Alfabetizado do Programa AJA BAHIA. É preciso ter
clareza que o sujeito da EJA, no que diz respeito ao educando, é cada vez mais jovem, vem crescendo a demanda
nos programas de alfabetização por adolescentes e jovens que tiveram passagens anteriores pela escola e, que por
múltiplos fatores, foram dela excluídos, necessitando de políticas públicas coerentes com os seus interesses e as
suas aspirações.
É preciso recuperar a seriedade e o compromisso político dos cursos de formação de professores em
EJA, vendo-os como importante estratégia de formação de recursos humanos para um mercado cada vez mais
exigente e cambiante. Cada vez mais a sociedade da pós- modernidade vem exigindo que os educadores sejam
críticos e reflexivos em suas práticas, que respeitem e valorizem a cultura dos seus alunos, que considerem a
diversidade, que interajam com seus educandos e com os seus colegas de profissão, que valorizem e priorizem o
trabalho colaborativo, que sejam criativos e saibam se adaptar às diferentes situações com que se deparam na sua
prática educativa.
Outro importante aspecto a considerar é que “o docente sendo o centro onde nasce e a partir do qual se
programa a ação”, como assinalam Ferrández e outros autores (2000:19), acentua a necessidade de se cuidar da
qualidade dos programas de formação de professores, tanto em nível de graduação, como de pós-graduação. É
preciso se cuidar também dos programas de formação continuada de educadores em EJA que potencializem a
profissionalização, que evitem o voluntariado e que substituam a carência de uma formação adequada para se
trabalhar com o adulto pelo desenvolvimento de competências básicas para um exitoso trabalho pedagógico em
EJA.
A análise dos programas investigados me fez acreditar que é preciso escutar sensivelmente as vozes dos
professores, as suas denúncias, os seus pedidos, dar vez para os seus interesses e as suas necessidades, efetuar
um resgate histórico de sua prática a partir das suas narrativas, do conhecimento do seu percurso profissional
marcado pelo sofrimento, pela
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discriminação (social, racial, de gênero) e até pela exclusão social, vez que alguns professores investigados têm
histórias de vida muito parecidas com as dos seus educandos.
Acreditando-se nas possibilidades da educação no século XXI, concorda-se com Imbernón (2000:94)
que “também é preciso envolver-se na busca de uma nova prática social que ajude o ser humano a inserir-se na
sociedade de maneira ativa e como elemento de transformação”.
Sabe-se também que para a escola é difícil instituir a mudança. Há certa tendência a alcançar e manter
o equilíbrio, talvez como um modo de preservar a identidade da própria unidade escolar, por isso é necessário
redefinir o papel da escola na contemporaneidade e, em conseqüência, as suas funções primordiais; é necessário
também instrumentalizar o professor para conquistar a sua autonomia e criar espaços no interior da escola para
se discutir uma ação educativa mais afirmativa, viável e efetiva na sociedade da pós-modernidade.
Neste sentido, é de suma importância assegurar uma política de formação de educadores de jovens e
adultos visando atender às demandas do sistema de ensino, sobretudo do sistema público, tanto na esfera estadual
como na municipal, tanto em nível de cursos de graduação (como a licenciatura), como de cursos de extensão, e,
sobretudo de pós-graduação (tais como especialização, Mestrado e Doutorado), incentivando a realização de
pesquisas na área da educação de adultos. É importante, ainda, ajudar às organizações não governamentais
(ONGS) e escolas comunitárias a organizarem os seus quadros docentes com profissionais competentes e com
qualidade educativa.
A Proposta de Intervenção Educativa
As narrativas, informações, depoimentos, dados obtidos nesta pesquisa apontaram duas direções para se
fazer uma proposta de intervenção educativa: a primeira diz respeito à formação inicial dos professores de jovens
e adultos. Neste sentido, é preciso maior incentivo aos cursos de Magistério (nível médio), afim de que a
formação dos alfabetizadores se dê com maior consistência teórica e metodológica. Há uma imperiosa
necessidade de se redimensionar os cursos de Pedagogia (nível superior) de forma que atendam à formação
específica em EJA. O professor Leôncio Soares (2006) enfatiza a importância da formação inicial e continuada
dos professores para a educação de jovens e adultos e a formação em cursos de especialização em EJA. A esse
respeito, é preciso revitalizar o curso de especialização em educação básica de jovens e adultos implantado, a
partir de 1998, no Departamento de Educação no Campus I da UNEB.

Tânia Regina Dantas (2009)

372

Acredito que para atender a esta recomendação é preciso, inicialmente, criar nas universidades públicas
do Estado da Bahia cursos de Licenciatura em Educação de Adultos, de maneira que contemplem em seus
currículos esta temática, oferecendo uma base sólida de conhecimentos, incluindo a disciplina alfabetização de
adultos, tanto no currículo da graduação, como nos cursos da pós-graduação, e desenvolvendo competências
básicas a todo professor que queira atuar neste segmento educativo.
A este propósito, se destaca o importante papel das Universidades cujos docentes devem promover a
reflexão sistemática sobre o tema, como também propor a Licenciatura em Educação de Adultos, articular-se
com outros organismos responsáveis por programas de formação de adultos e começar a desenvolver trabalhos
de investigação nesta área, conforme indica García Carrasco (1997) e outros autores. A UNEB já tomou a
iniciativa de oferecer um curso de Pedagogia com Habilitação em Educação de Adultos, mas apenas em um
Departamento, sediado em Juazeiro, (município situado no interior da Bahia), oferece esta modalidade, sendo
esta iniciativa ainda muito tímida e desproporcional em relação à demanda por professores qualificados em EJA
que emerge em todo o Estado. Outras universidades e faculdades públicas e privadas poderão também propor
esta licenciatura ou curso equivalente com habilitação em educação de adultos para assegurar a formação inicial
do educador que atuará com esta modalidade.
A segunda direção, reforçada diante das reflexões realizadas e do estudo sobre formação de professores,
diz respeito à inserção de uma linha de pesquisa no Mestrado em Educação, intitulada “Educação de Jovens e
Adultos e a Formação do Educador” por considerar imprescindíveis os estudos e as pesquisas realizadas nesta
área educativa para reverter a situação de precariedade da formação dos profissionais que atuam neste segmento.
Trata, portanto, da inclusão de uma linha investigativa no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade, vez que este programa é resultante da experiência acumulada durante quinze anos, do
esforço, do estudo compartilhando e do trabalho dos professores do Departamento de Educação, do Campus I da
UNEB.
Convém ressaltar que este Departamento de Educação incluiu em 2006, no currículo do curso de
Graduação em Pedagogia, como créditos obrigatórios, as disciplinas “Educação de Pessoas Adultas” e
“Matemática na Educação de Adultos”, a partir de reivindicações antigas de um grupo de professores (do qual
faço parte) que considera importante a qualificação do professor para atuar em classes de EJA, e de alguns
dos alunos, vez que na
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finalização do currículo, produzem monografias e trabalhos de conclusão de curso com temáticas versando sobre
a educação de jovens e adultos.
O estudo e a investigação concretizados para a elaboração desta tese me possibilitaram constatar a
necessidade de aumentar a pesquisa e a publicação na área de EJA, sobretudo no que se refere à formação do
professor, pois a literatura vigente no Brasil ainda é insuficiente, sendo pouco estudada a vida e a profissão
desses educadores.
Os resultados obtidos neste trabalho me permitiram propor uma linha de investigação na formação de
professores que priorize as histórias de vida, os contextos culturais, as necessidades educativas, as demandas e os
interesses dos professores.
Esta proposta de intervenção passa, primeiramente, pela criação de um Grupo Interdisciplinar de
Estudos e Pesquisas em EJA composto por Mestres, Doutores e estudantes da pós-graduação e da graduação que
tenham interesse em investigar, produzir e socializar novos conhecimentos e metodologias alternativas sobre a
educação de adultos.
O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa será criado mediante a orientação do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), o qual anuncia que se constitui um grupo de investigação
institucional aquele formado por líderes de grupo, representados por docentes qualificados (com doutorado) que
coordenam a pesquisa, pesquisadores, estudantes (de graduação e da pós-graduação) e dirigentes da pesquisa e
da instituição que abriga a investigação. Este Conselho vem, desde 1992, formando uma ampla base de dados,
que contém informações sobre as atividades de pesquisa, cadastrando projetos, grupos de pesquisas e
pesquisadores em diversas instituições de ensino superior no Brasil.
Pretende-se com a inserção de mais uma linha investigativa, a começar pela criação de um grupo
interdisciplinar de pesquisa em EJA, o fortalecimento da pesquisa educacional, a articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão e a ampliação do estudo e da produção científica nesta área, visando ampliar e melhorar a
qualidade do ensino de graduação e de pós- graduação na Universidade do Estado da Bahia.
Os estudos e as investigações decorrentes desta linha investigativa poderão ampliar e aprofundar o
conhecimento e a análise dos aspectos sócio-econômicos, políticos, culturais, antropológicos e psicológicos na
educação de adultos, revelarem o estado da arte da pesquisa em EJA, como ainda oportunizarão o levantamento
e a caracterização do perfil do educador em EJA a nível de todo o estado, propiciando, ainda, uma reavaliação
das políticas públicas e uma análise crítica do papel dos organismos públicos e das instituições particulares na
erradicação do analfabetismo na Bahia.
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A temática da formação de professores para educar adultos pode adquirir modalidades diversas
influenciadas pela problemática sócio-cultural em contextos específicos e pode ser estudada em diferentes pontos
de vista, tais como:

a) do ponto de vista antropológico, estudar o formador e o professor como pessoa, a idéia de sujeito, no sentido
de traçar um perfil tanto do professor, como do formador de professores para atuarem com pessoas adultas;

b) do ponto de vista psicossocial, pode-se estudar a autonomia profissional no interior da formação de
professores, pode-se estudar a satisfação dos professores e o mal-estar docente;

c) do ponto de vista pedagógico, pode-se priorizar a investigação sobre os métodos de formação baseados em
competências; como também os novos conceitos de formação, de autoformação de professores
correlacionados com a área de educação de adultos; é possível também estabelecer uma comparação entre o
currículo da formação inicial e o da formação permanente de professores no contexto baiano; é importante
também estudar o planejamento do currículo na formação do professorado, os diferentes procedimentos e as
diversas etapas no processo formativo em função de determinados contextos culturais, sociais, econômicos e
históricos; pode-se optar, também, por realizar a análise, a reflexão e a investigação acerca da prática
pedagógica do professorado em exercício numa realidade concreta e contextualizada e a relação com a sua
formação;

d) do ponto de vista organizacional, pode-se comparar o currículo na formação do educador de adultos no
sistema formal e no sistema não formal de educação, os aspectos administrativos e organizacionais desses
sistemas; comparar as propostas curriculares do sistema estadual e as do sistema municipal de ensino em
EJA na Bahia, e, ainda, estudar o clima organizacional como fator que define as relações interpessoais e o
trabalho pedagógico;

e) do ponto de vista metodológico, pode-se priorizar as pesquisas acerca de autobiografias, de relatos, de
memória educativa, de histórias de vida, de narrativas e de percurso profissional dos professores e de
educandos da EJA. Pode-se avançar no estudo que clarifique como essas estratégias metodológicas e o
método biográfico podem contribuir
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para a formação e a autoformação dos professores, envolvendo-os como sujeitos ativos da pesquisa sobre a
sua própria formação e a sua prática educativa.
Considerando-se os temas que vêm sendo mais estudados e transformados em Monografias pelos alunos
do curso de especialização nesta área, uma linha de investigação no Mestrado pode abordar temas como: a
avaliação de ensino e da aprendizagem, psicologia do adulto, metodologias aplicadas à educação de adultos,
questões relacionadas com a auto- estima dos alunos do ensino noturno, questões de gênero na educação de
adultos, violência, agressividade, evasão e repetência, o ensino e a metodologia da Matemática para adultos, a
aquisição da leitura e da escrita, diversidade cultural, arte e educação de adultos, linguagem, comunicação e
tecnologia educacional, a alfabetização de jovens e adultos, o perfil do educador, formação de professores para
atuar em EJA, entre os temas mais pesquisados.
Uma base de dados, abrangendo todo o Estado da Bahia, sobre as ações e a investigação em educação
de adultos, certamente será fortalecida e atualizada, além de um estudo que contemple o estado da arte em EJA,
abrangendo os projetos de pesquisa, as monografias, as dissertações e as teses sobre esta temática, caminhando
para a inserção de uma linha de pesquisa no Mestrado em Educação e Contemporaneidade que prepare o terreno
para a criação de um Mestrado em Educação de Adultos na Bahia.
O Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de Educação- Campus I da UNEB poderá ser
revitalizado através de uma grande pesquisa colaborativa, com uma equipe interdisciplinar, versando sobre a
avaliação dos programas e projetos na área da alfabetização e educação de jovens e adultos, que foram
coordenados pela universidade nestes últimos cinco anos. Esta pesquisa se faz necessária e urgente para se
conhecer e desvelar quais são as concepções de alfabetização que estão sendo perpassadas na prática pedagógica
do cotidiano escolar. Saber se estes programas e projetos estão realmente alfabetizando os jovens e adultos ou
apenas estão transformando-os em futuros analfabetos funcionais.
A memória da EJA na Bahia a partir das histórias de vida e das autobiografias de educadores que se
destacaram pelo seu trabalho, suas idéias, suas práticas e as inovações apresentadas para esta modalidade de
ensino pode constituir uma linha de pesquisa a ser incorporada às propostas de pesquisa do NUPE, como
também ao Mestrado e ao Doutorado em Educação do Campus I da UNEB. Estes projetos e propostas de
pesquisa podem e devem buscar financiamentos junto à CAPES, ao CNPq, em parceria com a SECAD,
trabalhando-se em uma perspectiva de rede de investigação que envolva o Mestrado e o Doutorado em educação
da instituição universitária.
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Uma discussão coletiva com professores e alunos do Departamento, (tanto da graduação como da pósgraduação), precederá à elaboração do plano de ação para pôr em prática esta proposta de intervenção educativa.
Esta discussão, do ponto de vista metodológico, será concretizada por intermédios de Seminários Formativos,
sob a temática “História de Vida e Formação”, como propostos por Josso (2004, p.216). Desta forma, estes
seminários serão uma estratégia metodológica visando articular formação experiencial e pesquisa, em que os
estudantes desenvolverão um trabalho biográfico comentado e acompanhado por um grupo de docentes, sob a
minha coordenação, que levará em consideração o conhecimento de si e o percurso formativo do aprendente
(Josso, 2004).
Desde que haja uma maior articulação entre a Universidade e os Centros Educativos, esta linha de
pesquisa poderá também dar suporte técnico aos professores municipais e estaduais que trabalham com EJA,
melhorar substancialmente o nível de formação dos educadores e permitir o assessoramento aos programas e
projetos nesta modalidade educativa.

A modo de (in)conclusão

Ao final desta tese, constato que os objetivos a que me propus foram alcançados, estando largamente
demonstrados ao longo dos diversos capítulos, a saber:



“Discutir as políticas públicas mediante um estudo acerca da legislação educacional e dos programas,
projetos do governo em EJA, identificando princípios pedagógicos, critérios e normas que orientam a
formação dos educadores de adultos”. Este objetivo foi alcançado mediante a discussão efetivada no
capítulo II, que aborda o contexto da pesquisa e os dados do diagnóstico sobre a EJA e também no
capítulo IV, que trata especificamente dos programas de extensão e da formação continuada dos
educadores de jovens e adultos no âmbito desses programas.



“Conhecer e mapear as experiências, dificuldades, interesses, motivações do professorado que atua
nesta modalidade educativa”. O êxito do alcance deste objetivo pode ser verificado, sobretudo, no
capítulo VI que trata dos sujeitos da EJA e de sua identidade profissional com base na entrevista
estruturada; também no capítulo V que aborda as reflexões dos alfabetizadores, e no capítulo VII que
apresenta e analisa as narrativas autobiográficas dos professores.



“Traçar o percurso formativo dos professores de jovens e adultos destacando os momentos marcantes e
as principais características que ajudem à compreensão da sua
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identidade profissional”. As narrativas autobiográficas dos professores contemplaram plenamente este
traçado do percurso formativo, exposto no capítulo VII, auxiliando a compreender o processo
identitário dos professores da EJA.



“Comparar as competências básicas para a formação profissional dos professores de jovens e adultos
com as novas competências para ensinar, propostas por Philíppe Perrenoud”. Esta comparação foi
realizada no capítulo IV, onde se apresenta os princípios, objetivos, características do curso de
especialização em educação básica de jovens e adultos e a relação que pode ser estabelecida com as dez
novas competências preconizadas por Perrenoud.



“Propor uma linha de investigação na formação de professores que leve em consideração as histórias de
vida, os contextos multiculturais, as necessidades educativas e os interesses dos professores”. Este
objetivo foi atingido neste capítulo, de número VIII, onde se expõe a proposta de intervenção educativa,
que inclui a criação de um Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, em articulação com o Mestrado e
Doutorado em Educação e Contemporaneidade que acolhe professores da rede pública em busca de
melhor qualificação.
Espera-se que os estudos e as investigações acadêmicas, decorrentes da criação do grupo de pesquisa

em EJA, potencializem o conhecimento e a análise dos aspectos sócio- econômicos, políticos, culturais,
antropológicos e psicológicos na educação de adultos, o levantamento e a caracterização do perfil do educador
em EJA a nível de todo o estado, propiciando, ainda, uma reavaliação das políticas públicas e uma análise crítica
do papel dos organismos públicos e instituições particulares na erradicação do analfabetismo no Brasil, e,
especialmente, na Bahia.
Tomando como base esta experiência educativa, acredito que a educação de adultos, uma das metas
prioritárias de Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, pode deixar de ser um mito e tornar-se
realidade, na medida em que deixe de lado ações isoladas e, organizadamente, seja possível juntar esforços,
promovendo ações solidárias e afirmativas com a participação do governo, de empresas, ONGS, sociedade civil
a fim de que, em regime de parceria e com divisão de responsabilidades, possam ser concretizadas na prática
educativa as metas e prioridades estabelecidas para esta modalidade educativa (como já acentuava Dantas, 2003,
p.199).
A maior mudança, certamente, será no que diz respeito ao perfil dos professores que atuam na educação
de jovens e adultos, pois este coletivo contará com um contingente de
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docentes com uma visão crítica a respeito da sua prática, podendo ser um pesquisador de sua própria prática e
com uma formação bastante atualizada e adequada para a modalidade de ensino que se propõe a trabalhar.
A partir da conclusão deste trabalho investigativo as contribuições esperadas e que acredito foram
alcançadas se referem, sobretudo, em inovar linhas de investigação para outros pesquisadores, em realizar uma
pesquisa acerca dos professores que atuam em EJA, em discutir e suscitar reflexões mais aprofundadas acerca da
importância do educador de adultos na atualidade, em conhecer melhor quem é este educador, quais são as
características marcantes que contornam o seu perfil. Contribuiu, também em provocar o debate acerca da
educação de adultos e as suas modalidades de atuação e, sobretudo em apontar soluções e novas estratégias para
a formação de professores que potencializam a melhoria da qualidade da educação básica e que ajudam a
enfrentar os enormes desafios da formação de professores em educação de jovens e adultos.
Depois de compartilhar das histórias de vida em forma de narrativas autobiográficas dos professores da
educação de jovens e adultos não sou e nunca mais serei a mesma pessoa, pois muito aprendi com a convivência,
com a capacidade de resiliência e com o partilhamento das dificuldades, sofrimentos, lutas e esperanças com
estes educadores, também sei que ainda me falta aprender tantas coisas, que continuarei aprendendo ao longo da
vida e que há muito por fazer, recriar e refazer para enfrentar os desafios da educação. Como dizia Paulo Freire:
Inacabado como todo ser vivo - a inconclusão faz parte da experiência vital – o ser
humano se tornou, contudo, capaz de reconhecer-se como tal. A consciência do
inacabamento o insere num permanente movimento de busca a que se junta,
necessariamente, a capacidade de intervenção no mundo, mero suporte para os
outros animais. Só o ser inacabado, mas que chega a saber-se inacabado, faz história
em que socialmente se faz e se refaz. O ser inacabado, porém, que não se sabe assim,
que apenas contacta o seu suporte, tem história, mas não a faz. O ser humano que,
fazendo história, nela se faz, conta não só com a sua, mas também, com a dos que
apenas a têm. (Freire, 2000, p.119-120).
A produção material e imaterial das reflexões e das propostas apresentadas nesta tese podem orientar
processos de formação continuada de professores e a (re) criação de novas metodologias que possam modificar e
melhorar a prática educativa em EJA.
Síntese do capítulo
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Neste último capítulo procurei destacar os resultados mais relevantes para a investigação contrapondo
os aspectos mais desfavoráveis com os mais positivos e também aqueles que precisam ser considerados para a
sua melhoria e/ou a sua consolidação.
Comentei os principais problemas, entraves, limitações e dificuldades que colocaram a EJA em segundo
plano nas políticas públicas para o combate ao analfabetismo, dificultando e até impossibilitando que as metas,
os objetivos dos programas fossem plenamente alcançados. Apresentei comentários sobre a formação dos
professores no âmbito dos programas de extensão como um grande desafio a ser enfrentado, ressaltando os
resultados mais significativos da ação formadora e os aspectos pedagógicos que precisam ser consolidados e
melhorados numa prática futura.
Reforcei a necessidade de uma formação específica em EJA, quer em nível de graduação, quer em nível
de especialização, indo ao encontro das leis educacionais e das afirmações contundentes de especialistas como
García Carrasco (1997), Ferrández (2000), Soares, (2002 e 2006), Arroyo (2002 e 2006), Di Pierro (1991 e
2006), Angelim (2006) e as contribuições das Associações dos Professores (ANFOPE, ANPED, ANDE).
Apresentei uma série de estratégias que podem ser implementadas para resgatar o direito à educação de
jovens e adultos e sugestão de diversas metas que podem colaborar para mudar as políticas públicas sobre o
analfabetismo na Bahia.
Por último, apresentei uma proposta de intervenção educativa com duas vertentes a serem
desenvolvidas: a primeira seria o incentivo à criação de cursos de Licenciatura em EJA e a segunda a instituição
de uma linha investigativa em educação de adultos, iniciando pela criação de um Grupo Interdisciplinar de
Pesquisa, onde descortinei um leque de possibilidades de trabalhos, temas e estratégias de investigação que
poderão ser viabilizadas com esta ação, a começar pelo resgate da memória educativa na Bahia.

Fig. 13- Culminância do trabalho no Município de Nossa Senhora do Livramento
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