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RESUMO

Este trabalho intitulado Diálogos Formativos com os/as professores/as da EJA e os
pressupostos teóricos metodológicos freireanos trata de uma pesquisa que tem como
objetivo compreender as interfaces entre a formação dos/as professores/as com os
pressupostos teóricos metodológicos freireanos da Educação de Jovens e Adultos da
Escola Edivaldo Machado Boaventura do município de Cabaceiras do Paraguaçu - BA.
Esta investigação acadêmica se caracteriza principalmente por ser um projeto de
intervenção na referida Escola. Apresentamos ponderações do pensamento de Paulo
Freire, bem como o Projeto MOVA-Brasil como uma inspiração freireana. Apontamos
alguns destaques da história da Educação de Adultos a partir dos anos 60 até os dias
atuais, prosseguindo com discussões sobre a formação de professores da Educação de
Jovens e Adultos. O arcabouço teórico que fundamenta esta produção pondera que o/a
professor/a, ao participar da formação continuada, amplia a sua perspectiva em refletir
sobre sua prática docente, realizando um processo constante de autoavaliação que
oriente o seu trabalho. Os procedimentos metodológicos que estão propostos nesta
investigação são a revisão de literatura, análise documental do Fórum EJA Recôncavo e
do Projeto MOVA- Brasil, realização de entrevista semiestruturada com a equipe
gestora e os/as professores/as participantes da modalidade de ensino da escola,
realização de encontros com diálogos formativos e avaliação desses encontros. As
implicações da pesquisa expõem que a formação para os/as professores/as da Educação
de Jovens e Adultos ganha sentido na medida em que contribui para ressignificar sua
identidade profissional. Por fim, ao término desta investigação, construímos e
potencializamos uma proposta de formação para os/as professores/as da Educação de
Jovens e Adultos da escola investigada, assegurando os pressupostos teóricos de Paulo
Freire.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Formação de Professores da
EJA. Pressupostos teóricos e metodológicos freireanos. Diálogos de formação.

PAZ, Juarez da Silva. Diálogos Formativos com los/lasprofesores/as de la EJA y los
presupuestos teóricos metodológicos freireanos – 115 f. Disertación, 2016. (Master)
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RESUMEN
Este trabajo intitulado Diálogos Formativos con los/las profesores/as de la EJA y los
presupuestos teóricos metodológicos freireanos trata de una pesquisa que tiene como
objetivo comprender las interfaces entre la formación de los/las profesores/as con los
presupuestos teóricos metodológicos freireanos de la Educación de Jóvenes y Adultos
de la Escuela Edivaldo Machado Boaventura del pueblo de Cabaceiras do Paraguaçu de
Bahia. Esta investigación académica se caracteriza principalmente por sé um proyecto
de intervención en la referida escuela. Presentamos ponderaciones del pensamiento de
Paulo Freire, así como el Proyecto MOVA-Brasil como una inspiración freireana.
Apuntamos algunos destaques de la historia de la Educación de Adultos a partir de los
años 60 hasta los días actuales, siguiendo con discusiones sobre la formación de
profesores de la Educación de Jóvenes y Adultos. El marco teórico que fundamenta esta
producción pondera que el/la profesor/a al participar de la formación seguida se
expande a su perspectiva para reflejar sobre su práctica docente, realizando un proceso
constante de autoevaluación que guie su trabajo. Los procedimientos metodológicos que
están propuestos en esta investigación son la revisión de literatura, analise documental
del Foro EJA Recóncavo y del Proyecto MOVA- Brasil, realización de entrevista
semiestruturada con el equipo gestión y los/las profesores/as participantes de la
modalidad de enseñanza de la escuela, realización de encuentros con diálogos
formativos y evaluación de esos encuentros. Las implicaciones de la pesquisa, exponen
que la formación para los/las profesores/as de la Educación de Jóvenes y Adultos
adquiere sentido en la medida en que contribuyen para replantear su identidad
profesional. Por fin, al término de están investigación, constrúyenos y potenciamos una
propuesta de formación para los/las profesores/as de la Educación de Jóvenes y Adultos
de la escuela investigada, asegurando los presupuestos teóricos de Paulo Freire.

PALABRAS-CHAVE: Educación de Jóvenes y Adultos; Formación de Profesores de
la EJA; Presupuestos teóricos y metodológicos freireanos; Diálogos de formación.
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FIGURA I: Aula Inaugural 2014.2
Fonte: MPEJA (2015).

“Nas horas em que eu fico pensando na minha vida, no que eu
vou fazer, ainda acho que vou estudar mais um pouquinho...
Quem nunca estudou, quem nunca escreveu, eu sei fazer o meu
nome: é E-d-g-a-r (disse ele, soletrando o nome)”. Edgar Lima
dos Santos, 2012. (GADOTTI, 2013, p. 203).

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
_________________________________________
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As considerações inicias estão descritas em dois tópicos. No primeiro é feita
uma breve apresentação do tema pesquisado com destaque para os autores que vêm
investigando sobre a temática abordada e ainda, apresentamos os capítulos da
dissertação. No segundo apresentamos as implicações do pesquisador com a Educação
de Jovens e Adultos (EJA).

1.1 DO QUE FALAM ESTES ESCRITOS
Ao pensarmos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na atualidade ainda
encontramos ausência de políticas sociais e educacionais, fato que vem comprometendo
essa modalidade de ensino na Educação Básica. Desse modo, somos convidados a um
aprofundamento das discussões desse campo do saber, principalmente no que tange
sobre a formação para os/as professores/as da EJA.
Nesse sentido, ao refletirmos sobre a formação de professores da EJA, devemos
levar em consideração os desejos, as necessidades, o que tenha sentido e significado
para o professor, que o leve a um desenvolvimento pessoal e à transformação das
fragilidades (realidade) da sua prática e do seu lugar (vida e escola). Consideramos
também que a formação do/a professor/a deve considerar as necessidades dos estudantes
jovens e adultos.
Neste contexto, o presente trabalho é o resultado de estudos investigativos sobre
“Diálogos formativos com os/as professores/as da EJA e os pressupostos teóricos
metodológicos freireanos”. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Edivaldo
Machado Boaventura, situada em Cabaceiras do Paraguaçu-BA, tendo como sujeitos da
pesquisa os/as professores/as da EJA e a Equipe Gestora.
O estudo partiu do questionamento: Em que medida a formação dos/das
professores/as da EJA da Escola Edivaldo Machado Boaventura se apropriam dos
pressupostos teóricos metodológicos de Paulo Freire?
Para atender ao questionamento acima, o trabalho teve como objetivo geral
compreender as interfaces entre a formação dos/as professores/as com os pressupostos
teóricos metodológicos freireanos da Educação de Jovens e Adultos da Escola Edivaldo
Machado Boaventura do município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA. Tomando esse
emblemático objetivo, a presente investigação teve os seguintes objetivos específicos:
averiguar os pressupostos teóricos e metodológicos de Paulo Freire; refletir sobre a
formação do/a professor/a da EJA a partir do processo histórico da política da EJA;
14

analisar as percepções dos/as professores/as da EJA da Escola Edvaldo Machado
Boaventura, sobre a presença da pedagogia freireana em sua formação; elaborar e
potencializar uma proposta de formação para professores/as de jovens e adultos da
Escola Edivaldo Machado Boaventura em diálogo com os pressupostos teóricos
freireanos.
Esta produção segue a orientação metodológica da pesquisa-ação, que conforme
Thiollent (2009, p. 15) é uma “pesquisa associada a diversas formas de ação coletiva
que é orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de
transformação”. Esta pesquisa promoveu a participação dos sujeitos/as professores/as
do sistema escolar na busca de soluções aos seus problemas/objetivos de transformação.
Como cita Barbier (2004, p. 19), “a pesquisa-ação é eminentemente pedagógica e
política”.
Este trabalho adota o método indutivo como método de abordagem. Quanto à
natureza da exposição do objeto, nos referimos a um estudo de cunho teórico-empírico
aportado numa seleção de bibliografia publicada, pesquisa documental e pesquisa de
campo. Quanto ao caráter da pesquisa, fazemos referência à formação dos/as
professores/as da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Edivaldo
Machado Boaventura em diálogo com os pressupostos teóricos metodológicos de Freire.
Ressaltamos que a pesquisa de campo foi estruturada utilizando instrumentos de
coleta de informações, como análise documental e entrevistas semiestruturadas, com
intuito de elaborar e executar coletivamente a proposta de formação para os/as
professores/as da EJA da escola desenvolvida nas seguintes etapas: mapeamento da EJA
na escola; entrevistas com a direção, vice-direção e professores/as desta modalidade de
ensino que se colocaram disponíveis para colaborar com a pesquisa. Foi realizada
também a análise de documento do Projeto MOVA-Brasil e do Fórum EJA Recôncavo
da Bahia como experiência formativa para os/as professores/as.
Quanto aos dados quantitativos, estão apresentados em quadros, tabela e
gráficos para obter dados referentes à quantidade de professores/as da Escola;
rendimento por turma de 2015 dos/das alunos/as da EJA; fase/etapa, período e
abrangência do Projeto MOVA-Brasil; Programa, fase/etapa, abrangência e quantidade
de turmas do Projeto MOVA-Brasil Polo Bahia; idade, tempo de atuação dos/as
professores/as da EJA; perfil dos/as professores/as da EJA; alunos/as concluintes e
evadidos em 2015 da EJA, por fim, mas não menos importantes, gráficos criados a
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partir dos resultados obtidos da Avaliação dos Diálogos Formativos e os dados de
abordagem qualitativa serão seguidos das respectivas análises.
A partir da análise das informações foi construída e avaliada a proposta de
formação para os/as professores/as da EJA da escola, que aqui está sendo chamado de
diálogos formativos.
Para a construção desse trabalho contamos com diferentes arcabouços teóricos
que contribuíram para o enriquecimento e discussão da temática estudada. Entre os
autores, podemos destacar Barbier (2004), Dantas (2012), Di Pierro (2000), Figueiredo
e Souza (2012), Flecha (1999), Freire (1992, 1997, 2001, 2002 e 2011), Gadotti (2008,
2013), Gatti (2002) Giovanetti (2006), Haddad (2000), Hannah Arendt (2006),
Imbernón (2001), Jorge (1981), Ludke e André (2012), Macedo (2010), Nóvoa (1992 e
2002), Scocuglia (2010), Soares (2005), Tardif (2002), Thiollent (1985), Triviños
(2012),

Torres (2011),Vasconcelos (2012), Ventura (2012), além de Documentos

Oficias, como a Constituição Federal de 1988, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação e Jovens e Adultos, e outros.
Pensar na formação do/a professor/a de jovens e adultos é pensar nas
especificidades dos sujeitos, os quais apresentam características e histórias de vida
distintas, tais como: trabalhadores proletariados, desempregados, donas de casa, jovens,
idosos, sujeitos com diferenças culturais, étnicas, religiosas e de crenças. Sujeitos
trabalhadores que chegam às vezes tarde na escola, exaustos e com sono e querem sair
mais cedo, isso quando eles conseguem chegar à escola.
Este texto está estruturado em seis capítulos. Consta nas considerações iniciais
uma breve apresentação do tema pesquisado com destaque para os autores que vem
investigando sobre a temática abordada; o objetivo principal e os objetivos específicos e
o objeto da pesquisa; apresentamos de forma breve a metodologia que está orientando a
pesquisa; destacamos a questão norteadora e a relevância do tema estudado e, por fim,
apresentamos os capítulos da dissertação.
No segundo capítulo são descritos os caminhos metodológicos da pesquisa, a
escolha metodológica pela abordagem qualitativa, a deliberação metodológica singular
em um estudo de formação da pesquisa ação, os métodos de coleta de informações e
técnicas adotadas na elaboração para este trabalho: análise documental, entrevista
semiestruturada, diálogos formativos e avaliação dos diálogos formativos. Será
abordado o lugar da pesquisa e o campo empírico, definindo as características do
município e dos/as professores/as de Cabaceiras do Paraguaçu.
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No terceiro capítulo destacamos uma breve biografia de Freire, ponderações do
pensamento freireanos, apresentação do Projeto MOVA-Brasil a partir de inspirações
freireanas, sua abrangência e sua proposta metodológica. Consta também como seção
nesse capítulo o Projeto MOVA-Brasil no Polo Bahia, sua abrangência nos anos de
2004 a 2015 e a política de formação dos/as educadores/as do Projeto.
No capítulo quarto são apresentadas algumas concepções sobre a formação
dos/as professores/as de jovens e adultos, além de comentários acerca do processo
histórico da política da educação de adultos a partir dos anos 1960, seguida por
reflexões sobre os cenários do Fórum Permanente da Educação de Jovens e Adultos do
Recôncavo da Bahia.
No quinto capítulo são apresentados os diálogos com os/as professores/as da
EJA e com a equipe gestora da Escola Edivaldo Machado Boaventura. É evidenciada
nesse capítulo a opção do/a professor/a em lecionar na EJA, a presença da pedagogia
freireana na prática do/a professor/a e a relevância da formação do/a professor/a para a
prática da EJA.
No sexto capítulo apresentaremos o caminho percorrido nos diálogos
formativos, contendo a proposta de formação para os/as professores/as da EJA da
Escola Edivaldo Machado Boaventura, recortes, relatos e avaliação dos diálogos
formativos. E, por fim, as considerações finais, que tratará do confronto com a teoria
através da síntese comentada dos capítulos anteriores.
Expressamos ainda que utilizamos fotografias de diferentes espaços de
formação, bem como as falas dos/as educandos/as, os quais serão interlocutores desta
obra e que foram referenciadas por Gadotti (2013) no livro 10 anos do Projeto MOVABrasil. Os discursos dos sujeitos da EJA neste lugar é motivo de inspiração para a
construção desse trabalho. Desse modo, convidamos o/a leitor/a a humanamente
adentrar nos escritos deste texto.

1.2 ENCONTRO, EXPÊRIENCIA E ATUAÇÃO NA EJA: O PESQUISADOR
IMPLICADO

Lembrar, contar e falar de nossa história e trajetória é algo prazeroso e ao
mesmo tempo desafiante. Não é fácil falar de nós mesmos. Esse é um exercício tanto
exaustivo, pela estrutura estética e reflexiva, quanto indispensável, na medida em que
produz reflexão e significado ao vivido. Percebo, no entanto, a necessidade de revisitar
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o passado e minha trajetória, a fim de redimensionar o mundo e, consequentemente,
reinventar-me nele. Concordo com Madalena Freire e Juliana Davini (1993) quando
afirmam que pensar e refletir sobre o que passou, o que nos tocou nos dá muita
ansiedade, dá medo de perder o que se sabe e entrar no novo, no desconhecido.
Em 2004, passei no vestibular para Pedagogia, fiquei muito feliz, pois era mais
uma vitória alcançada. A experiência na Universidade me fez crescer como profissional
e como pessoa, os ensinamentos obtidos contribuíram para que me tornasse o
profissional que hoje sou.
O curso de Pedagogia assumiu um novo contorno na minha construção do
conhecimento ao respeitar saberes e experiências elaboradas durante a minha prática
profissional enquanto professor/aluno, como também aquelas experiências oriundas de
minha vida pessoal.
Em 2004, surgiu a oportunidade de ser Alfabetizador de uma turma de
alfabetização de jovens e adultos do Programa Brasil Alfabetizado no município de
Cruz das Almas, vinculado à Federação das Mulheres da Bahia. Experiência singular,
pois foi meu primeiro contato formal com pessoas jovens e adultas. Nascia aí minha
militância pelas discussões relacionadas à Educação de Jovens e Adultos.
O sucesso no trabalho por mim desempenhado foi importante para que pudesse
ser convidado pelo então Gestor Municipal, em 2005, para assumir a função de
Coordenador de Ensino, acompanhando os Programas de Alfabetização de Jovens e
Adultos e a EJA do município. Permaneci na função de coordenador de 2005 a 2008,
realizando visitas semanais em turmas da EJA, ouvindo as vozes dos sujeitos que se
faziam presentes, sujeitos de direitos, em alguns momentos silenciados pelo contexto
social no qual estavam inseridos. Enquanto coordenador, acompanhava e dava suporte
ao trabalho dos colegas professores, que junto comigo dividiam os sabores e dissabores
com a EJA.
No ano de 2005, o Projeto MOVA-Brasil chegou à cidade em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação. Fui convidado pelo Sr. Welliton Sá (in memorian),
representante naquele momento pela Articulação Local da Federação dos Petroleiros/
Projeto MOVA-Brasil, para acompanhar quatro turmas instaladas no município. No ano
de 2006, fiz a seleção para Coordenador Local do Projeto MOVA-Brasil, fui aprovado,
e passei a atuar em diferentes etapas: Coordenador Local do Núcleo de Feira de
Santana, Coordenador Local do Núcleo de Cruz das Almas e Coordenador Local por
duas etapas do Núcleo Recôncavo. Em 2007, fui aprovado no concurso público para
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Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Cruz
das Almas.
Assim, o trabalho junto ao Projeto MOVA-Brasil me possibilitou conhecer o
Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado da Bahia no ano de 2007, em uma
reunião no NEJA/UNEB. A partir desse contato, mergulhei em águas ainda mais
profundas da militância junto a EJA, participando mensalmente das reuniões do Fórum
e de suas atividades durante o ano de 2007 e 2008. No segundo semestre de 2008,
iniciou-se o diálogo dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Educação de Cruz
das Almas sobre a importância de termos um Fórum Permanente da EJA no Recôncavo;
neste sentido, nos tornamos Pré-Fórum e em dezembro de 2009 foi implantado o Fórum
Permanente EJA Recôncavo, com apoio da Secretaria Municipal de Cruz das Almas e
outros movimentos da cidade e da região. A presença do Fórum EJA Recôncavo foi
uma importante conquista de nossa atuação.
Atualmente, encontro-me neste espaço plural, de disputa, encontros e
desencontros, na coordenação colegiada deste lugar. Este espaço nos possibilitou a
participação em diferentes Encontros Nacionais da Educação de Jovens e Adultos
(ENEJA), V Seminário Nacional para Educadores de Jovens e Adultos, na Confintea
Brasil mais 6, dentre outros.
Concluindo o curso de graduação no ano de 2008, ingressei em uma turma de
Especialização em Gestão e Coordenação Escolar, cuja temática investigativa do meu
TCC foi no campo da Educação de Jovens e Adultos. Após o término desta
Especialização, lecionei na Faculdade de Ciências Educacionais o componente:
Fundamentos Legais da EJA, bem como orientei TCC sobre a temática. A experiência
acumulada ao longo desses anos me possibilitou realizar algumas formações para
professores no campo da EJA em diferentes cidades do estado da Bahia.
Em 2009, recebi a proposta para assumir a Assessoria Especial (Pedagógica) do
Sistema Municipal de Ensino de Cruz das Almas. Fui assessor durante dois anos. Essa
oportunidade contribuiu para que eu pudesse ampliar minha visão sobre educação,
através da qual pude conhecer um pouco mais sobre o funcionamento administrativo e
pedagógico de uma Secretaria de Educação.
Na constante busca pelo aperfeiçoamento, entre 2012 e 2013 cursei a
Especialização em Educação de Jovens e Adultos. O curso foi importante na medida em
que me fez aprofundar teoricamente às questões da EJA.
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No mesmo percurso, fiz seleção para professor em 2013 do PARFOR/UFRB e
fui aprovado para lecionar as disciplinas: Estágio Supervisionado em Ambiente Escolar,
no qual permaneci por seis semestres. Essa experiência no ensino superior numa esfera
pública tem possibilitado vislumbrar de perto outros contextos e espaços educacionais, a
exemplo da cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, município no qual está localizada a
Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura, onde busco descobrir novas interfaces
com a EJA. Neste espaço tenho atuado tanto na docência como em participação de
bancas e orientação de TCC dos professores que cursam o PARFOR.
Falar de Cabaceiras do Paraguaçu me faz recordar uma das minhas experiências
profissionais como prestador de serviço no Sindicato dos/as Trabalhadores/as Rurais,
onde mantive contato durante seis meses com homens e mulheres do campo, que em
determinado momento de suas trajetórias de vida lhes foi negado o direito e o acesso à
educação formal. Lembro também dos acompanhamentos pedagógicos realizados em
turmas de alfabetização de jovens e adultos do Projeto M0VA-Brasil, enquanto
Coordenador Local do Núcleo Recôncavo. Recordo-me das visitas no campo de estágio
supervisionado em ambiente escolar e não escolar, enquanto professor do
PARFOR/UFRB em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental e também em
turmas da modalidade da EJA. Rememoro das experiências enquanto formador com
os/as professores/as da EJA em Jornada Pedagógica e outros trabalhos na escola
investigada.
Tendo a possibilidade de aprofundamento no campo da EJA, em 2014 tive
aprovação como aluno regular no MPEJA. Tenho priorizado meu objetivo, que no
momento é fazer com que minha pesquisa possa contribuir com a EJA na Escola
Edivaldo Machado Boaventura no município de Cabaceiras do Paraguaçu, na
perspectiva de cientificizar os diagnósticos da modalidade da Educação Básica na
escola, no município e na Bahia, com referências para outros espaços.
Fazendo uma correlação entre meu histórico no campo da EJA/profissional e
minha vida acadêmica, enfatizo que minha trajetória tem sido uma busca de
conhecimento derivada de inquietações, as quais se tornaram molas propulsoras para a
aquisição de novos conhecimentos, sobretudo das questões da EJA, sempre
compartilhados, no meu ofício de ser profissional da educação.
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FIGURA II: Arcabouço Teórico para o trajeto metodológico da pesquisa.
Fonte: Arquivo Pessoal (2015).

“Eu tinha 08 anos e cuidava de uma menina de 11 meses.
Mesmo a patroa sendo professora, ela não me ensinava a ler e
escrever para eu não sair do emprego. Educanda Maria das
Graças, São Gonçalo (RJ). (GADOTTI, 2013, p. 145).

2 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA
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2.1 O TRAJETO METODOLÓGICO
2.1.1 A escolha metodológica: abordagem qualitativa
O objetivo dessa pesquisa foi compreender as interfaces entre a formação dos/as
professores/as com os pressupostos teóricos metodológicos freireanos da Educação de
Jovens e Adultos da Escola Edivaldo Machado Boaventura do município de Cabaceiras
do Paraguaçu. A abordagem qualitativa mostrou-se mais apropriada uma vez que
buscamos construir um discurso a partir do processo de investigação educativa, que
neste caso foi à culminância com a realização dos diálogos formativos com os/as
Professores/as da Educação de Jovens e Adultos da citada escola.
A abordagem qualitativa se torna a mais apropriada para o objeto de estudo que
é a formação dos/as professores/as da EJA, haja vista que essa abordagem prioriza a
qualidade, levando em consideração as representações, as significações dos/as
professores/as, os sentimentos, os valores, as crenças, elementos que estão sendo
considerados na pesquisa.

Nessa direção Bogdan e Biklen (1994, p.11) remete a

pesquisa qualitativa sendo “uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a
indução, a teoria fundamentada e o estudo de percepções pessoais”
Os trabalhos de estilo qualitativo se desenvolvem em interação dinâmica,
retroalimentando-se, reformulando-se constantemente, como nos diz Triviños (2012).
Para Latorre (1997), os fenômenos educativos são muito complexos, considerando
também que a realidade educativa é dinâmica. Acompanhando essa concepção, Triviños
(2012) esclarece que:
O aparecimento da pesquisa qualitativa na Antropologia surgiu de maneira
mais ou menos natural. Os pesquisadores perceberam rapidamente que
muitas informações sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas e
precisavam ser interpretadas de forma muito mais ampla que circunscrita ao
simples dado objetivo. Isso não significou, de começo, o abandono de
posicionamentos teóricos funcionalistas e positivistas. (p. 120).

Do mesmo modo, Minayo (1995) apresenta referência similar acerca da pesquisa
qualitativa, afirmando que:
[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis. (p. 21-22).
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Leopardi (2001) expõe determinadas condições que são catalogadas com o tipo
de abordagem qualitativa:
Quando não é possível usar instrumentos de medidas preciosos; quando se
deseja obter dados subjetivos; quando se pretende fazer estudos de um caso
em particular; quando não se dispõe de informações sobre o assunto; quando
não se leva em conta o número de vezes que uma variável aparece, mas sim
que qualidades elas apresentam. (p. 133-135).

Em direção ao pensamento de Leopardi, Ludke e André (2012) analisam que
está cada vez mais evidente o interesse que os pesquisadores da área de educação vêm
demonstrando pelo uso das metodologias qualitativas. Desse modo, a escolha pela
abordagem qualitativa esteve intrinsecamente relacionada às diferentes formas de
perceber a realidade, no alcance em que o objeto é traduzido em suas subjetividades.

2.1.2 Pesquisa Ação: Singularidades em um Estudo de Formação
Seguindo as orientações da abordagem acerca da investigação qualitativa
pontuada por esses autores (LEOPARDI, 2001; TRIVINOS, 2012; LUDKE; ANDRÉ,
2012), foram geradas contribuições para que se deliberasse metodologicamente o
trabalho em uma Pesquisa Ação.
Para Barbier (2002, p. 60), “o método da pesquisa ação, inspirado em Lewin 1, é
o da espiral com suas fases: do planejamento, de ação, de observação e de reflexão,
depois de um novo planejamento da experiência em curso”. Assim sendo, percebemos
no planejamento desta produção características similares as fases da espiral pontuada
por Barbier.
De acordo com Gatti (2002, p. 10) “quem pesquisa procura descrever,
compreender ou explicar alguma coisa. É uma das maneiras de que nos valemos, em
última análise, em qualquer campo do conhecimento, para solucionar problemas”. Gatti
(2007, p. 63), cita também que “o método não é um roteiro fixo, é uma referência”.
Seguindo nessa perspectiva, Barbier (2002) diz que:
A pesquisa-ação reconhece que o problema nasce, num contexto preciso de
um grupo em crise. O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel
consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais
ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema
numa ação coletiva. (p. 54).
1

A criação do termo pesquisa-ação é creditada ao pesquisador Kurt Lewin (1946), que a descreveu como
uma forma de pesquisa sobre os efeitos ou resultados de várias ações, cujo objetivo seria promover a
mudança da própria condição social.
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Acompanhando também está apreensão, Thiollent (1985) afirma que a pesquisaação é:
Um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo. (p.14).

A referida obra está respaldada no pensamento de Barbier e Thiollent, pois
proporcionou que a coletividade dos sujeitos envolvidos com esta investigação pudesse,
de modo participativo, estabelecer ações que tragam resolução de problemas ou de
objetivos de transformação.

2.2 DISPOSITIVOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES
2.2.1 Análise documental
Pesquisar, numa definição ampla, é procurar uma informação que não se sabe e
que se precisa saber. Esta consulta pode ser por meio de livros, documentos, conversa
com pessoas, fazendo perguntas para alcançar respostas. São formas de análise
consideradas como sinônimo de busca.
Sobre pesquisa, Paulo Freire (1997) cita:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade. (p. 32).

Entretanto, o que é realmente uma pesquisa? Segundo Lakatos e Marconi (1987,
p.15), “a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de
pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho
para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.”. Significa muito mais
do que apenas procurar a verdade, mas descobrir respostas para perguntas ou soluções
para os problemas levantados através do emprego de métodos científicos.
Ludke e André (2012) pontuam que a análise documental compõe uma fonte
poderosa de onde podem ser retirados destaques que fundamentem afirmações e
declarações do pesquisador.
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Neste

processo

metodológico

foi

realizado

levantamento,

seleção

e

documentação de bibliografia já publicada sobre o assunto pesquisado em livros,
enciclopédias, revistas, jornais, folhetos, boletins, monografias, teses, dissertações e
material cartográfico, com a intenção de colocar o pesquisador em contato direto com o
material já escrito sobre o mesmo.
No caso do estudo, a análise incidiu sobre os documentos da Escola pesquisada,
das ações do cenário do Fórum EJA Recôncavo e do Projeto MOVA-Brasil. Sendo que
na Escola analisamos o Projeto Político Pedagógico (2013), Regimento Interno (2013),
Plano Municipal da Educação (2015-2025) e a Ata dos Resultados Finais de 2015. Do
Fórum EJA (2009 a 2014) consideramos a Revista da FAEEBA-Educação e
Contemporaneidade, Ata das Reuniões Ordinárias, Folders dos Eventos, Relatórios,
Depoimentos e Filme-vídeo. Do Projeto MOVA-Brasil (2004 a 2015), como extrato,
utilizamos os Boletins Informativos e o Projeto Eco-Político-Pedagógico 6ª Etapa - Polo
Bahia.
Desse modo, trouxe à baila as ponderações pontuadas respectivamente nos
capítulos 3 e 4, conforme descrição nas considerações iniciais.

2.2.2 Entrevista Semiestruturada

A entrevista semiestruturada é um dos principais meios utilizados nas pesquisas
qualitativas em que o investigador realiza sua coleta de informações. A entrevista
semiestruturada, para Triviños (2012) é:
Em geral, aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em
teorias e hipóteses, que interessem à pesquisa, e que, em seguida, oferecem
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à
medida que se recebem as respostas do informante. (p. 146).

Tomando por base o pensamento de Trivinõs, a entrevista possibilita uma
interação entre o/a entrevistado/a e o/a entrevistador/a, principalmente nas entrevistas
que não são estruturadas, onde não há rigidez nas questões; no caso, o pesquisado
discorre sobre as perguntas propostas, por meio das informações que ele detém. Neste
sentido Ludke e André (2012, p. 34), destacam que “na medida em que houver um
clima de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira notável e
autêntica”. Os autores Figueiredo e Souza (2012, p. 120), dizem que “a entrevista é uma
conversa efetuada face a face entre o informante e o entrevistador, cujo objetivo é
25

colher dados fidedignos através de uma conversação dirigida ou livre”. Concordamos
também com Macedo (2010, p. 104), quando diz que “a entrevista é um rico e pertinente
recurso metodológico para a apreensão de sentidos e significado e para a compreensão
das realidades humanas”. Assim, a entrevista segue uma determinada finalidade, tendo
como foco a busca das informações expressivas para o tema em questão.
Tendo em vista as argumentações dos autores apresentados sobre o que se
configura como uma entrevista semiestruturada, a pesquisa de campo seguiu utilizando
instrumentos de coleta de informações (conforme apêndice A, B e C, referente às
entrevistas semiestruturadas).
Para aprofundamento do lócus da pesquisa, foi realizada uma entrevista via email com o Professor Edivaldo Machado Boaventura, com o intuito de identificar como
ocorreu o processo de criação da escola, suas recordações sobre a inauguração e sua
relação com o município de Cabaceiras do Paraguaçu.
Para o enriquecimento das discussões sobre o Projeto MOVA-Brasil, foi
realizada entrevista com o Professor Roberto Padilha do Instituto Paulo Freire (IPF),
sendo que esta ideia surgiu durante o processo formativo do MPEJA, especificamente
na disciplina Fundamentos Teóricos-Metodológicos da Concepção Freireana de
Educação, ministrada pelas professoras Tania Regina Dantas e Maria Olivia.
A fim de validação das questões da entrevista semiestruturada, realizamos a
coleta prévia de algumas informações. Este instrumento de coleta de informações foi
aplicado a três mestrandos2 do MPEJA que apresentavam características do grupo que
compuseram os sujeitos desta pesquisa. A luz dos autores, os mestrandos fizeram a
análise da entrevista semiestruturada.
Estas entrevistas foram desenvolvidas tendo as seguintes etapas: aplicação das
entrevistas a Direção e Vice Direção da Escola e aos/as Professores/as da modalidade de
ensino que se colocaram disponíveis para responderem às questões.
Por conseguinte, a entrevista semiestruturada auxiliou ao pesquisador na
descrição, explicação e compreensão do fenômeno da pesquisa.

2

Professores de EJA e Coordenador Pedagógico.
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2.2.3 Diálogos Formativos
A partir das informações adquiridas nas entrevistas e diálogos estabelecidos com
os/as professores/as, construímos a Proposta Formativa3 para os/as professores/as da
EJA da Escola Edivaldo Machado Boaventura. A mesma foi construída a partir das
fragilidades identificadas no diálogo com os/as professores/as e das análises das
entrevistas, considerando os seguintes aspectos: falta de reconhecimento dos
pressupostos da EJA e das necessidades formativas de seus sujeitos; evasão nas turmas
da EJA; ausência do planejamento como uma ação útil.
Nesse sentido, os diálogos formativos surgem com o objetivo de proporcionar
aos/as professores/as da EJA o aprofundamento teórico, que conduza a uma reflexãoação de transformação das fragilidades identificadas na escola. Coadunado com essa
perspectiva citamos Barbier (2007), que afirma que a metodologia da Pesquisa-ação
visa à mudança de atitudes e de práticas, de situações do nosso cotidiano.
Para o aprofundamento das discussões das temáticas trabalhadas nos Diálogos
Formativos, contamos com a parceria dos Fóruns da EJA e da Educação do Campo,
ambos do Recôncavo da Bahia, e de uma pesquisadora do Programa de Pós-Graduação
em Educação e Contemporaneidade-PPGEDUC/UNEB. Para tanto, segue o Plano
Formativo construído coletivamente entre o pesquisador e os/as pesquisados/as.

3

Conforme podemos verificar no capítulo 6.
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-Ausência
do
planejame
nto como
uma ação
útil

Evasão
nas
turmas
da
EJA.

-Falta de reconhecimento dos pressupostos da EJA e
das necessidades formativas de seus sujeitos.

Quadro I: Plano do processo formativo para os/as professores/as da EJA – Escola Edivaldo Machado Boaventura-Cabaceiras do Paraguaçu
FRAGILIDADE OBJETIVOS
TEMAS
REFÊRENCIA BÁSICA
- Apresentar e dialogar a proposta da - Proposta da formação;
- Quadro de planificação.
formação e construir o contrato didático;
- Construção do contrato - Projeto Político Pedagógico da Escola.
- Refletir sobre a EJA no PPP da escola;
didático;
- HADDAD, S. PIERRO, Maria C. Di. Escolarização de
-Contextualizar a trajetória sócio-histórica - PPP da Escola;
Jovens e Adultos. Revista Brasileira de Educação
da educação dos jovens e adultos;
-Breve Histórico da - DANTAS, T. Professores de Adultos: formação, narrativas
Educação de Jovens e autobiográficas e identidade profissional. Barcelona: UAB
Adultos;
(Tese de Doutorado), 2009.
- Conhecer quem são os/as sujeitos/as da - Quem são os/as
Encontro estadual preparatório à VI CONFINTEA, Brasil educação de jovens e adultos;
sujeitos/as da EJA?
Educação e Aprendizagens de Jovens e Adultos ao Longo da
Vida. Grupo de Trabalho Sujeitos da EJA, 2008.
- Refletir sobre a alfabetização no ponto de - Alfabetização e
Como Alfabetizar Letrando no Ensino da EJA? Autora: Gleyce
vista do letramento;
Letramento.
Kelly de Souza e co-autora: Taciene Kelly Lino de Souza
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.
- Refletir sobre os pressupostos teóricos e - A Pedagogia de Paulo
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários
metodológicos da pedagogia freireana;
Freire.
à prática educativa, 1996.
- Refletir sobre a identidade, demandas e -O circulo da cultura na O
“Círculo
de
Cultura”
na
perspectiva
da
diversidade étnica dos sujeitos históricos perspectiva
da intertransculturalidade, Paulo Roberto Padilha , disponível em:
das classes populares e oriundos do campo; intertransculturalidade
https://gepffaccat.files.wordpress.com/2012/10/o-cc3adrculode-cultura-na-persepectiva-intertransculturalidade-pauloroberto-padilha.pdf
- Refletir sobre as causas da evasão na EJA - A evasão na EJA: BARBOSA, Maria José. Reflexões de educadoras/es e
e propor estratégias para a permanência como
estimular
a educandas/os sobre a evasão na escolarização de jovens e
dos estudantes na escola;
permanência.
adultos.

- Avaliar a formação

- Compreender a importância do
planejamento para o gerenciamento de sua
pratica quanto mediador do conhecimento

- Planejamento ação útil.

FREIRE, Paulo. Educação de adultos: algumas reflexões. In:
GADOTTI, Moacir. ROMÃO, José E. (orgs.). Educação de
Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta. 7ª ed., São Paulo:
Cortez 2005.

- Avaliação do percurso formativo
Carga horária total

C/HA
3h

3h

4h

4h
2h

3h

3h

1h
23h

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações dos/das professores/as do processo de formação.
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2.2.4 Avaliação dos diálogos formativos
Na obra Educação na Cidade (2001), Paulo Freire indaga: Para que avaliar? O
que avaliar? Como avaliar? Quando avaliar? Quem avaliar? Qual a avaliação que
interessa?
Concordando com as indagações de Freire, foi proposto no término dos Diálogos
Formativos o preenchimento do instrumento avaliativo com o objetivo de avaliar os
diálogos de formação sistematizados pelo pesquisador, conforme podemos verificar no
capítulo 6.
Freire (2011, p. 97-98) reflete que “não é possível praticar sem avaliar a prática.
Avaliar a prática é analisar o que se fez comparando os resultados obtidos”. Nesse
ínterim, devemos avaliar os diálogos formativos para acolher informações necessárias à
reorientação das informações, dados relevantes que permitam perceber o estado da
proposta de formação, considerando que a avaliação é condição essencial de qualquer
ação intencional.

2.3 O LÓCUS E OS SUJEITOS DA PESQUISA E AS SUAS INTERFACES
2.3.1 Característica do município de Cabaceiras do Paraguaçu

FIGURA III: Mapa localizacional do município de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba.
Fonte: http://recondidatico.blogspot.com.br/2012/07/cabaceiras-do-paraguacu.html, acesso em 08 de
março de 2016.

Segundo o último Censo Demográfico, (IBGE, 2010) a população do município
de Cabaceiras do Paraguaçu é de 17.327 habitantes, dos quais 4.644 residindo na área
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urbana e 12.683 na área do campo. Com uma extensão territorial de 213.550 km², o
município apresentava no mesmo ano, uma densidade demográfica em torno de 226,015
hab/km².
O município de Cabaceiras do Paraguaçu foi criado em 13 de junho de 1989,
sendo originário do Município de Muritiba. Distancia 150 Km de Salvador, possui uma
área de 213.550 Km e, em termos de regionalização, integra a Microrregião Geográfica
de Santo Antonio de Jesus (20); Região Administrativa de Cruz das Almas (31); e
região Econômica do Recôncavo Sul (03).
Segundo o Plano Municipal de Educação- PME (2015, p.20) o nome Cabaceiras
do Paraguaçu é de origem indígena, oriundo da cabaça, um fruto grande e oco do qual
se diz vasos e cuias, e estes serviam de recipientes para guardar mantimentos. Vale
salientar que o Tenente Coronel José Antônio da Silva, avô de Castro Alves conquistou
uma fazenda por nome Fazenda Cabaceiras, daí a provável idéia da origem do nome da
antiga fazenda do poeta se chamar Cabaceiras, batizando mais tarde a localidade por
esta nominação.

Segundo o PME, as informações sobre a origem do nome são

adquiridas a partir de relatos orais, pois não há nenhum registro que comprove de fato a
origem do nome da cidade.
2.3.2 Caracterização da Escola Pesquisada

FIGURA IV: Fachada da Escola Municipal Machado Boaventura.
Fonte: Pesquisa de Campo (2016).

32

A Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura do município de Cabaceiras
do Paraguaçu-BA foi fundada em 14 de maio de 1986, sendo municipalizada em agosto
de 2011. Está localizada dentro da área do Parque Histórico Castro Alves4.
O Prof. Edivaldo Machado Boaventura, homenageado, tendo a escola recebido o
seu nome, contou-nos em entrevista5 sobre o processo de inauguração, recordações e
sua relação com a escola e com o município de Cabaceiras do Paraguaçu.
- A atual Escola Edivaldo M. Boaventura, no Parque Histórico Castro
Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu, tem uma história longa e
complexa. Foi crescendo por etapas. Quando criei o Parque, em 1970,
criei também uma escola, ampliando a existente.
- Voltando ao comando da Secretaria de Educação e Cultura (19831987), construí uma escola fundamental com 8 séries. Como sempre
estive ligado a Cabaceiras, a comunidade me solicitou o curso de 2º
grau, ensino médio. Assim, o solicitei ao então Secretário de
Educação, Edilson Freire, que me atendeu, instituindo o curso colegial
na escola existente. Na oportunidade, por portaria, ele criou a Escola
Edivaldo M. Boaventura, em Cabaceiras do Paraguaçu. Soube da
notícia pelo Diário Oficial do Estado da Bahia.
- Quanto à inauguração, a escola foi entregue à comunidade, em 14
de maio de 1986, dia consagrado a Castro Alves e de festa no Parque.
Todavia, quando foi elevada a escola completa de ensino fundamental
e médio, que eu saiba, não houve inauguração, pois a escola já
funcionava plenamente com mais de 400 alunos.
- Sim, houve sempre muita ligação minha com Cabaceiras do
Paraguaçu por causa de Castro Alves, antes do centenário de
falecimento, em 1971, quando criei o Parque, construi escola e
freqüentei as Romarias Cívicas em todo 14 de Março. (Depoimento
cedido por e-mail ao autor)

O relato do Prof. Edivaldo apresenta como se deu o processo de construção da
escola, rememorando alguns itens que evidenciam a relação do professor com a escola e
o município.
A Unidade Escolar tem na sua conjuntura o PPP e o Regimento Interno,
documentos esses à luz dos documentos e órgãos norteadores da Secretaria Municipal
de Educação, a saber: Plano Municipal de Educação, Lei de Sistema Municipal de
Ensino, Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, Organograma da Secretaria,

4

Para aprofundamento do tema ler Castro Alves: Um parque para o poeta, do Prof. Edivaldo Machado
Boaventura.
5
Entrevista cedida por e-mail edivaldoboaventura@gmail.com, no dia 30 de abril de 2016
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Conselho Municipal de Educação, Conselho de Controle e Acompanhamento Social do
FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar e outros.

2.3.3 Perfil dos/as professores/as da EJA da Escola Edvaldo Machado Boaventura
A Escola

Municipal

Edivaldo

Machado

Boaventura

conta

com
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professores/as. Desses, 11 trabalham em regime de 40 horas, distribuídos entre o Ensino
Fundamental: Anos Finais e a modalidade da EJA (anos inicias e finais). Esses
profissionais estão distribuídos conforme mostra o gráfico 1.
Gráfico I: Distribuição dos/as professores/as da Escola Edivaldo Machado Boaventura de
Cabaceiras do Paraguaçu.

Quantidade de Professores/as
EJA I
4%
EJA II
22%

Anos Finais
74%

Fonte: Pesquisa de Campo (2015).
Obs: Têm professores/as que atuam em dois segmentos diferentes.

Para o andamento do trabalho, a Unidade Escolar conta com uma Diretora, três
Vices Diretoras e uma Coordenadora Pedagógica, considerando que a coordenação
pedagógica não atende a EJA. Salientamos que a Vice Diretora do turno noturno realiza,
além de suas funções referente ao seu cargo, o “acompanhamento pedagógico” das
ações da EJA.
Quadro II: Dados de Rendimento por turma do Ensino Fundamental – Educação de Jovens e Adultos
2015
Nível
Aprovados
Reprovados
Transferidos
Evadido
Total
18
7
25
I
08
01
16
25
II
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III A
III B
IV A
IV B
TOTAL

12
12
14
21
85

03
03
01
01
08

02
03

30
37
15
20
125

45
52
30
44
221

Fonte: Ata dos Resultados Finais/ Pesquisa de Campo 2016.

A partir do quadro II podemos identificar que a quantidade de alunos/as
evadidos/as equivale ao percentual de 56.56%, uma realidade que nos preocupa, pois o
número de alunos/as evadidos/as supera o número dos/as aprovados/as. Essa discussão
foi garantida nos Diálogos Formativos, onde os/as professores/as pontuam algumas
sugestões para diminuir esses índices, conforme poderemos verificar no Capítulo 6, que
trata sobre o Caminho Percorrido nos Diálogos Formativos.
No próximo capítulo abordaremos sobre os pressupostos teóricos de Freire a
partir da ponderação sobre o pensamento freireano e do Projeto MOVA-Brasil.
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FIGURA V: Metodologia MOVA.
Fonte: Livro MOVA-Brasil 10 anos, 2013, p. 66.

“Estudem, estudem! Aproveitem esse MOVA-Brasil!
Continuem estudando, pois quem estuda tem futuro. Hoje eu
tenho 82 anos, já estou cansada, mas ainda digo a vocês: basta
só ter uma escola perto de casa que eu vou! Obrigada”. Maria
Osana Filha - Núcleo Morada do Sol - Patos (PB). (GADOTTI,
2013, p. 206).
3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DE FREIRE
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3.1 BREVE HISTÓRIA DE PAULO REGLUS NEVES FREIRE
Em 1921, na cidade de Recife, numa família de classe média nascia Paulo
Freire. Com o agravamento da crise econômica mundial iniciada em 1929 e a morte de
seu pai, quando tinha 13 anos, Freire passou a enfrentar dificuldades econômicas.
Apesar de ter feito o curso de direito, não adotou a carreira, direcionando a vida
profissional para o magistério.
A partir de observações da cultura dos alunos, principalmente do uso da
linguagem e do papel elitista da escola, se formam as ideias pedagógicas de Paulo
Freire. Em 1963, em Angicos (RN), chefiou um programa que alfabetizou 300 pessoas
em um mês. No ano seguinte, o golpe militar o surpreendeu em Brasília, onde
coordenava o Plano Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Freire
passou 70 dias na prisão antes de se exilar.
Seu livro mais antigo foi escrito em 1968, no Chile, a obra tem como título:
Pedagogia do Oprimido. Além dessa obra, Freire escreveu outros: Alfabetização e
conscientização; Educação como prática da liberdade; Extensão ou comunicação?; Ação
cultural para a liberdade e outros escritos; Cartas a Guine-Bissau: registros de uma
experiência em processo; Os cristãos e a libertação dos oprimidos; Consciência e
história:

a

práxis

educativa

de

Paulo

Freire

(antologia); Educação

e

mudança; Multinacionais e trabalhadores no Brasil; Quatro cartas aos animadores e às
animadoras culturais; Conscientização: teoria e prática da libertação; uma introdução ao
pensamento de Paulo Freire; Ideologia e educação: reflexões sobre a não neutralidade
da educação; Por uma pedagogia da pergunta; Paulo Freire conversando com
educadores; A Educação na cidade; A importância do ato de ler: em três artigos que se
completam; Pedagogia

da

esperança:

um

reencontro

com

a

Pedagogia

do

oprimido; Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar; Política e educação:
ensaios; Essa

escola

chamada

vida;

Medo

e

ousadia:

o

cotidiano

do

professor; Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; Pedagogia
da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos; e outros.
Freire também lecionou nos Estados Unidos e na Suíça e organizou planos de
alfabetização em países africanos. Em 1979, com a Anistia, voltou ao Brasil,
integrando-se à vida universitária. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, entre 1989
e 1991, foi secretário municipal de Educação de São Paulo. Paulo Freire foi casado duas
vezes e teve cinco filhos. Foi nomeado doutor honoris causa de 28 universidades em
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vários países e teve obras traduzidas em mais de 20 idiomas. Em 1997, infartou e veio a
falecer.

3.2 PONDERAÇÕES SOBRE PENSAMENTO DE FREIRE
Pensar em uma educação libertadora e conscientizadora é trazer à baila o
educador Freire, que nos convida para um empoderamento de uma metodologia de ação,
uma pedagogia que caracterize uma concepção de libertação dos oprimidos, para que o
sujeito se torne ativo e capaz de decidir. Isto sugere uma reconstrução do ato educativo
onde o sujeito (educando/a) aprenda a “ler o mundo” com outras perspectivas, a partir
de sua própria cultura. Freire traz a “Educação como prática da liberdade”, afirmando que a
Educação deve ser “desvestida da roupagem alienada e alienante”, sendo também “uma

força de mudança e de libertação.”
Para este/esta educador/a, os homens são capazes de atuar conscientemente
sobre a realidade, de modo que é realizado o exercício da ação-reflexão do homem e da
mulher sobre o mundo, sobre a realidade. Para Freire (1979) a conscientização é:
[...] tomar posse da realidade; por esta razão, e por causa da radicação
utópica que a informa, é um afastamento da realidade. A
conscientização produz a desmitologização. É evidente e
impressionante, mas os opressores jamais poderão provocar a
conscientização para a libertação: como desmitologizar, se eu oprimo?
Ao contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a mistificar a
realidade que se dá à captação dos oprimidos, para os quais a captação
é feita de maneira mística e não crítica. O trabalho humanizante não
poderá ser outro senão o trabalho da desmitificação. Por isso mesmo a
conscientização é o olhar mais critico possível da realidade, que a
“desvela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e
que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante. (p. 16).

Assim podemos dizer que quanto mais consciente nos tornamos, mais
habilitados estamos para ser anunciadores e denunciadores, retirando de nós o caráter
legendário de algo que está posto não pode ser modificado.
A partir das releituras de Paulo Freire, identificamos que a sua metodologia
permite que alunos/as e professores/as utilizem elementos que realizam um
distanciamento do objeto cognoscível, ou seja, uma educação problematizadora ou
conscientizadora, que possibilite a superação da relação opressor/a-oprimido/a.
Para melhor compreender a proposta metodológica de Freire, apresentamos,
sinteticamente, os principais momentos de sua metodologia.
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FIGURA VI: Metodologia Freireana.
Fonte: Elaboraçãoprópria (2015).

Podemos ver na Figura VI os principais momentos da concepção metodológica
de Freire, uma síntese do caminho percorrido pelo autor no campo da alfabetização de
adultos, na qual congregou não só o letramento, mas o conscientizar para o libertar. Sua
pedagogia constituída nos princípios de liberdade, da compreensão da realidade e da
participação, favorecia a conscientização das pessoas sobre as estruturas sociais e os
modelos de denominação.
Na proposta freireana, podemos considerar a investigação temática como o
momento da averiguação do contexto social do/a educando/a, as suas fragilidades e
fortalezas do lugar onde este sujeito se insere. Falando sobre esta questão, Antunes e
Padilha (2011), refletem:
Se, para Paulo Freire, educar é promover a capacidade de ler a realidade e
agir para transformá-la, impregnando de sentido a vida cotidiana, a educação
não pode se dar alheia ao contexto do educando, nem o conhecimento pode
ser construído ignorando o saber dos alunos. Daí a importância da Leitura do
Mundo. Ela é um caminho por meio do qual se busca conhecer os educandos
e seus contextos e, assim, estabelecemos uma relação de organicidade entre o
que se aprende nos núcleos de alfabetização e a realidade vivida pelos
educandos, contribuindo para viabilizar a transformação social. (p. 15).

A partir da investigação temática, que é a verificação do universo vocabular e
estudo da realidade e o levantamento das situações significativas, pode-se transformar o
observado em temas para que se possa aprofundar o estudo minucioso. Dessa forma
surgem os temas geradores. Sobre esta questão, concordamos com Antunes e Padilha
(2011), que dizem:
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O tema gerador é um objeto de estudo que compreende o fazer e o pensar, o
agir e o refletir, a teoria e a prática. Ele permeia todas as ações significativas.
É o “tema” denominador que perpassa as situações significativas e que
“gera”
(daí
“gerador”)
uma
demanda
de
conhecimentos,
interdisciplinarmente sistematizados, desafiando cada área do conhecimento
a apresentar propostas de conteúdo que permitirão e contribuirão para uma
leitura crítica da realidade. (p. 20).

Neste sentido, o tema gerador, irá permitir ao educando o aprofundamento de
sua realidade, para assim poder intervir nela criticamente. Para tanto, a
problematização da realidade, nos possibilitará a superação da visão ingênua por uma
visão crítica, capaz de modificar a conjuntura vivida. “A problematização nasce da
consciência de que os homens adquirem de si mesmos que sabem pouco a próprio
respeito” (JORGE, 1981, p.78).
Consideramos a ação-reflexão-ação como o diálogo com a realidade, ações
sobre a realidade que devem ser tomadas, executadas ou encaminhadas, ou seja,
compromisso do/a educador/a e do/a educando/a com o seu meio. Desta forma, a
libertação surge desde o início do processo pedagógico (investigação temática)
realizado pelos/pelas participantes dos grupos de discussões “educandos/as” e pelos
coordenadores/as de debates “professores/as”, na perspectiva de quem forma, aprende
ao formar e, quem aprende forma ao aprender, possibilitando, assim, a superação da
visão ingênua para uma visão crítica capaz de modificar o contexto vivido. Desse modo,
após a leitura do mundo como instrumento de análise crítica da realidade, sucederá a
libertação.
Em todas suas obras, Paulo Freire traz a conexão entre a razão humana e a
consciência, pela qual o homem pode transformar-se e transformar o seu contexto
social. Para tanto, a seguir veremos um Projeto que foi criado por Freire: Projeto
MOVA-Brasil.

3.2.1 Inspiração Freireana: O Projeto MOVA-Brasil
O Projeto MOVA-Brasil foi inspirado no Movimento de Educação de Jovens e
Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA-SP), criado pelo educador Paulo Freire, em
1989, que na oportunidade era Secretário de Educação do Município de São Paulo,
movido pela ideia de viver num Brasil alfabetizado. Sobre este momento, Gadotti
(2008) explana o seguinte:
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No lançamento do MOVA-SP, em São Paulo, no dia 29 de outubro de
1989, Paulo Freire falou ao público se apresentando como “um entre
os que pensam e fazem o MOVA-SP”. De fato, o MOVA é resultado
de um longo processo de participação em que muitos foram os atores e
atrizes que contribuíram, ontem e hoje, para se chegar ao formato
atual da sua concepção, da sua estrutura, seu funcionamento e sua
metodologia. O MOVA se constitui, historicamente, como uma obra
coletiva. (p. 90).

A partir da experiência exitosa do MOVA-SP, surge o Projeto MOVA-Brasil em
2004, uma iniciativa do Instituto Paulo Freire (IPF), da Federação Única dos Petroleiros
(FUP) e da Petrobrás. Esta parceria possibilitou o início do Projeto com a Metodologia
MOVA no contexto do Programa Fome Zero Petrobrás6.
Este Projeto vem passando por diversas fases/etapas, período e abrangência em
diversos estados do Brasil, como podemos observar no Quadro III a seguir.
QUADRO III: Fase/Etapa, Período e Abrangência do Projeto MOVA - Brasil
Período
Abrangência
janeiro a outubro (2004)
BA, CE, RJ, RN e SP
novembro (2004) a julho (2005)
BA, CE, RJ, RN, SE e SP
agosto (2005) a abril (2006)
BA, CE, RJ, RN, SE e SP
agosto (2006) a junho (2007)
AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN,
SE(a)L
1ª etapa
agosto (2007) a junho (2008)
AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN,
SE(a)L
2ª etapa
dezembro (2009) a novembro
AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN,
(2010)
SE/AL
3ª etapa
dezembro (2010) a dezembro
AL, AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ,
(2011)
RN, SE
4ª etapa (2011)
dezembro (2011) a dezembro (2012)
AL, AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ,
RN, SE
5ª etapa (2013)
janeiro (2013) a janeiro (2014
AL, AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ,
RN, SE
6ª etapa (2014)
fevereiro (2014) a dezembro (2014)
AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE/PB,
RJ, RN, SE
7ª etapa
Março (2015) a fevereiro (2016)
AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE/PB,
2015
RJ, RN, SE
Fonte: Elaboração Própria 2015, a partir das informações disponíveis no Projeto Eco-Político-Pedagógico
do Projeto MOVA Brasil 6ª Etapa- Polo Bahia.
Fase/etapa
1ª fase
2ª fase
3ª fase
4ª fase

Conforme vemos no quadro III, o MOVA-Brasil foi iniciado em cinco estados:
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte e a própria Bahia, com a
proposta metodológica freireana, nas ações de formação inicial e continuada dos

6

O Programa Petrobrás Fome Zero, criado em 2003, possui foco no Desenvolvimento com Cidadania. O
programa investe em Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho, Educação para a Qualificação
Profissional e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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monitores7, pautadas de acordo com os princípios da dialogicidade e da participação
coletiva.
A metodologia do Projeto MOVA-Brasil para Gadotti (2008) é assim
referenciada:
Não se separa formação intelectual, mobilização, organiza- ação social e
trabalho. Ele inclui tanto a dimensão política quanto a discussão de temas
geradores, ligados à melhoria das condições de vida da comunidade, que
podem estar ligados à construção de hortas comunitárias, de uma estrada, de
uma ponte, de um barraco de lona, de um tanque de peixes, assim como
outras experiências: artesanato, reciclagem de resíduos sólidos, a criação de
um grupo estudos, de uma cooperativa, da mobilização para a instalação de
uma biblioteca pública comunitária etc. (p. 106).

Neste sentido, o projeto fundamenta-se nos princípios filosófico-políticopedagógicos de Paulo Freire. Gadotti (2008, p. 110) diz que “a „leitura do mundo‟ é,
portanto, o ponto de partida para a construção do projeto político pedagógico do Projeto
MOVA-Brasil”. A ação pedagógica se desenvolve com base na leitura do mundo do(a)
educando(a), a partir da qual se identificam as situações significativas da realidade na
qual ele está inserido. Desse processo, surgem os Temas Geradores que, por sua vez,
orientam a escolha dos conteúdos programáticos para direcionar o processo de
alfabetização.
Sobre os pressupostos metodológicos de Freire, Feitosa (1999), ao se referir à
visão tradicionalista do professor, expressa que:
O professor, contrariando a visão tradicionalista que atribui a ele o papel
privilegiado de detentor do saber, é denominado "Animador de debates" e
tem o papel de coordenar o debate, problematizar as discussões para que
opiniões e relatos surjam. Cabe também ao educador conhecer o universo
vocabular dos educandos, o seu saber traduzido através de sua oralidade,
partindo de sua bagagem cultural repleta de conhecimentos vividos que se
manifestam através de suas histórias, de seus "causos" e, através do diálogo
constante, em parceria com o educando, reinterpretá-los, recriá-los. (p. 45).

Assim, este/a “Animador/a de Debates”, como diz Feitosa, precisa, através de
suas ações, garantir a finalidade do Projeto no sentido de promover a dignidade humana,
permitindo aos indivíduos e às comunidades envolvidas a oportunidade de
reconstruírem seu destino e de conquistarem o direito à cidadania plena e participativa.
7

Para ser monitor do projeto, o mesmo deve ter o seguinte perfil: - Ter, no mínimo, o Ensino
Fundamental completo (pessoas que já tenham cursado o Ensino Médio serão priorizadas); Experiência
de trabalho em movimentos sociais; Afinidade com a proposta de Educação Popular e Disponibilidade
para assumir os compromissos estabelecidos pelo Projeto, como fazer viagens, quando necessário.
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Nesse prisma, o Projeto MOVA-Brasil estabelece os seguintes objetivos:
Contribuir para a redução do analfabetismo no Brasil, o fortalecimento da cidadania e a
construção de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA);
Estabelecer parcerias com outros projetos do Programa de Responsabilidade Social da
Petrobrás e com organizações, sindicatos, movimentos sociais e populares e governos;
Organizar turmas de Alfabetização de Jovens e Adultos em regiões prioritárias para os
parceiros envolvidos no processo; Formar Coordenadores/as de Polo8, Assistentes
Pedagógicos/as, Coordenadores/as Locais9 e Monitores/as.
Assim sendo, o Projeto MOVA-Brasil chega a distintas cidades através de
diferentes parcerias, como Secretarias Municipais de Educação, Associações, ONGs,
Sindicatos, Igrejas e outros.

3.2.1.1 O Projeto MOVA Brasil Polo Bahia

O Projeto MOVA-Brasil no Polo Bahia iniciou-se em 2003, com o oferecimento
da Formação Inicial, sendo que em janeiro de 2004 foi efetivada a 1ª fase do Projeto,
conforme poderemos verificar a evolução da abrangência nos anos de 2004 a 2015 no
Quadro IV, a seguir:
QUADRO IV: Programa, Fase/Etapa, Abrangência e Quantidade de turmas do Projeto MOVA-Brasil POLO Bahia
Programa
Fase
Período
Municípios
Turmas
/etapa
1ª fase
janeiro a outubro (2004)
77
121
2ª fase
novembro (2004) a julho
18
118
(2005)
Programa
Petrobrás 3ª fase
agosto (2005) a abril
41
140
Fome Zero
(2006)
4ª fase
agosto (2006) a junho
70
199
(2007)
1ª etapa
agosto (2007) a junho
50
216
(2008)
2ª etapa
dezembro (2009) a
38
214
novembro(2010)
Programa
Petrobrás 3ª etapa
dezembro (2010) a
41
175
Desenvolvimento
dezembro(2011)
& Cidadania
4ª etapa
dezembro (2011) a
39
204
dezembro (2012)
8

Cada estado participante do projeto constitui-se em um polo, que é formado por um coordenador de
polo, um assistente pedagógico, coordenadores locais, educadores e educandos.
9
Para ser Coordenador Local do Projeto, deve ter o seguinte perfil: Ensino Médio completo; Experiência
em movimentos sociais; Afinidade com a proposta político-pedagógica do Projeto; Disponibilidade para
assumir os compromissos colocados pelo Projeto, como viagens e trabalho nos finais de semana, quando
necessário.
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5ª etapa
6ª etapa
7ª etapa

janeiro (2013) a janeiro
(2014
fevereiro (2014) a
dezembro (2014)
Março (2015) a
Fevereiro (2016)

43

191

41

150

22

90

Fonte: Elaboração Própria (2015).

Neste sentido, o Quadro IV nos apresenta que o Projeto até há 7ª etapa teve um
quantitativo de 1810 turmas, considerando que destas a maioria se encontra no campo10.
Como pontua Gadotti (2013, p. 198), “O Polo Bahia tem uma característica muito
marcante, a presença da maioria das turmas localizadas na zona rural”. Sobre os
municípios de abrangência do Projeto no Estado da Bahia, Gadotti (2013, p. 198)
analisa: “Estes municípios constituem a realidade empírica a ser investigada pela
Leitura do Mundo como procedimento metodológico para se trabalhar o processo de
leitura e escrita dos educandos do Projeto”. Podemos considerar que a associação feita
por Gadotti evidencia que os municípios baianos envolvidos com o Projeto MOVABrasil possuem uma característica rural ainda marcante.
Com o intuito de aprofundar a investigação, foi realizada uma entrevista com o
professor Paulo Roberto Padilha (IPF), que atualmente exerce a função de Diretor
Pedagógico do Instituto Paulo Freire-SP. Esta ideia surgiu durante o processo formativo
do MPEJA, especificamente no componente Fundamentos Teóricos-Metodológicos da
Concepção Freireana de Educação, ministrada pelas professoras Tania Regina Dantas e
Maria Olívia de Mattos Oliveira, na qual contribuiu para o aprofundamento dos
pressupostos teóricos metodológicos freirianos. Ao ser questionado sobre a trajetória do
Projeto MOVA-Brasil no cenário baiano e qual a importância e representatividade desse
Projeto na Bahia, ele respondeu que “Fundamental. Foi um dos primeiros Estados a
iniciar o Projeto - 2003/2004, e tem contribuído muito para os demais por sua ênfase na
diversidade cultural e na formação profissional”.
Foi perguntado também como ele avalia a atuação do MOVA-Brasil no Estado
da Bahia, e ele se pronunciou: “Tem alcançado todas as metas e objetivos graças ao
esforço conjunto das organizações, pessoas e instituições parceiras, além das
coordenações locais”. Já sobre as contribuições do Projeto MOVA-Brasil para o estado
da Bahia, afirmou que “Fortaleceu esta verdadeira “tecnologia social” que é o MOVA10

Para se aprofundar sobre concepção de Campo, ler ARROYO, Miguel: FERNANDES, Bernardo M. A
Educação Básica e o Movimento Social do Campo. Vol. 2. Brasília. BF: articulação nacional por uma
educação básica do campo, 1999.

44

Brasil, cuja primeira experiência se deu a partir de Paulo Freire (1989), em São Paulo
(MOVA São Paulo).
A fala de Padilha vem confirmar a ideia de que o Projeto traz em seus objetivos,
constituir parcerias e partilha de experiências.

3.2.1.2 Formações dos/das Educadores/as do Projeto MOVA-Brasil

O Projeto MOVA-Brasil tem como proposta ações de formação dos/as
monitores/as organizadas em dois níveis (formações inicial e continuada) e em três
escalas (nacional, estadual e local). As Formações Iniciais têm carga horária de 40 horas
para cada colaborador/a.
Os dois níveis são: o inicial - com enfoque nos objetivos, metodologia,
estrutura e funcionamento do projeto no contexto das políticas públicas de
EJA – e o continuado – com enfoque na reflexão crítica sobre a prática, nas
orientações sobre a metodologia freireana, subsídios referentes à leitura e
escrita, avaliação, projeto eco-político-pedagógico, valorização dos saberes
cotidianos (GADOTTI, 2008, p. 112).

Gadotti pontua ainda os temas e conteúdos programáticos que são trabalhados na
formação inicial dos/as educadores/as:
Histórico da educação de jovens e adultos; relato e análise das práticas do
processo de alfabetização vivenciadas pelos educadores e pelos educandos;
cultura e conhecimento; diagnóstico da escrita; da leitura e da matemática;
concepção de alfabetização na perspectiva freireana (leitura do mundo,
leitura da palavra); planejamento e registro do trabalho pedagógico; avaliação
dialógica. (GADOTTI, 2008, p. 112).

Estes temas e conteúdos programáticos estão fortemente relacionados com a
vida prática em sala de aula da EJA. Os assuntos apresentados acima por Gadotti são
também aprofundados na formação continuada para os/as educadores/as do Projeto.
A carga horária da Formação Continuada é de acordo com cada função: 112
horas (coordenador/a de Polo), 136 horas (coordenador/a local) e 208 horas (monitor/a).
A Formação Continuada ocorre presencialmente e a distância, com diferentes sujeitos
do projeto: monitores/as, coordenadores/as locais, auxiliares administrativos/as,
assistentes pedagógicos/as, coordenadores/as de Polo e coordenadores pedagógicos/as
nacionais.
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Podemos identificar que o processo formativo do Projeto MOVA-Brasil tem
uma função essencial na relação dos atos construídos pelos distintos sujeitos que fazem
parte do projeto: educandos/as, monitores/as, coordenadores/as locais, coordenadores/as
de polo, assistentes administrativos/as e pedagógicos/as.
Sobre a formação continuada dos monitores, Moacir Gadotti (2008), pontua que:
A formação continuada se dá por meio do acompanhamento do trabalho
cotidiano, que é realizado pelo coordenador local na interlocução com os
monitores, visando à reflexão sobre suas intervenções junto aos educandos.
Tem como objetivo o relato do trabalho pedagógico, a análise do processo de
aprendizagem e da dinâmica do grupo, a orientação para a organização do
dossiê dos alunos, o acerto dos momentos de sua participação em sala de aula
e de troca das suas impressões com os monitores, o planejamento e
redirecionamento do plano de trabalho e da articulação com outros agentes
para a intervenção na realidade local. (p. 113).

Gadotti sinaliza que a formação continuada do MOVA-Brasil se dá por reflexões
sobre as intervenções dos/as monitores/as junto aos/as educandos/as e que estas tem
como base a experiência vivida e a reflexão sobre a prática, refletindo sobre a prática e
avaliando as ações realizadas, num movimento constante de ação-reflexão-ação.
É pertinente lembrar que de acordo com Freire (2002), o homem é um ser
inconcluso e deve ser consciente de sua (in)conclusão. E pensando neste ser inconcluso,
em constante processo de formação de saber mais, citamos Freire (1997):
A educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição
política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na
razão, de uma lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que
ele tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter
incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e,
assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se
fundam aí. (p. 20).

Entender o Projeto MOVA-Brasil como um instrumento de intervenção real para
transformá-lo na direção de uma sociedade mais democrática, humana, justa e solidária,
remonta à ideia de participação.
[...] participar significa que todos podem contribuir com igualdade de
oportunidades nos processos de formação discursiva da vontade...participar
consiste em ajudar a construir comunicativamente o consenso quanto a um
plano de ação coletiva”. (HABERMAS, 1975 apud GUTIERREZ; CATANI,
2001, p. 82).

Esta ideia de participação traz à baila uma experiência pessoal com este trabalho,
vivenciada junto ao Projeto MOVA-Brasil em alguns municípios no Estado da Bahia
(Feira de Santana, Terra Nova, Teodoro Sampaio, Cruz das Almas, Muritiba,
46

Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Sapeaçu, Castro Alves e Santo
Antonio de Jesus) na função de Coordenador Local e também exercendo em alguns
momentos o papel de formador no âmbito da formação inicial e continuada dos
monitores. Remeteu, assim, a análise das interfaces entre a formação dos professores da
EJA da escola Edvaldo Machado Boaventura com os pressupostos teóricos freireanos.
No capítulo quatro, a seguir, apresentamos as reflexões da formação do/a
professor/a da EJA com base nos autores consultados, notadamente Freire, Dantas,
Ibernón, Nóvoa, Soares, entre outros.
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FIGURA VII: Apresentação de Trabalho no III EREJA.
Fonte: Arquivo Pessoal (2014).

“Dizem que papagaio velho não fala, mas estes aqui estão
falando muito. Muitos monitores são pacientes com quem dá
trabalho de escrever. A minha expectativa é aprender mais e
mais”. Lourival Barbosa da Costa, educando do Polo Bahia.
(GADOTTI, 2014, p. 207).
4 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A DA EJA
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__________________________________________
4.1 PROCESSO HISTÓRICO DA POLÍTICA DA EJA A PARTIR DOS ANOS 60:
ALGUNS DESTAQUES
As políticas da EJA nos anos 60 centravam-se em aprender a ler em meio às
desigualdades do capitalismo e dos caminhos que pudessem levar à libertação dos/as
oprimidos/as, resgatando a cultura popular esmagada pela ideologia dominante, tendo
como estratégias programas de alfabetização de adultos. Sobre tais questões, Haddad e
Di Pierro (2000) sinalizam que:
[...] devemos considerar os vários acontecimentos, campanhas e programas
no campo da educação de adultos, no período que vai de 1959 até 1964.
Foram eles, entre outros: o Movimento de Educação de Base, da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do
governo federal; o Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de
1961; os Centros Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da Secretaria
Municipal de Educação de Natal; o Movimento de Cultura Popular do
Recife; e, finalmente, em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização do
Ministério da Educação e Cultura, que contou com a presença do professor
Paulo Freire. Grande parte desses programas estava funcionando no âmbito
do Estado ou sob seu patrocínio. Apoiavam-se no movimento de
democratização de oportunidades de escolarização básica dos adultos, mas
também representavam a luta política dos grupos que disputavam o aparelho
do Estado em suas várias instâncias por legitimação de ideais via prática
educacional. (p. 113).

Diante disso, o autor e a autora sinalizam as diversas passagens de programas no
âmbito da EJA no território nacional nos anos 60, pontuando que estes funcionavam e
eram mantidos pelo Estado, ressaltando a contribuição de Paulo Freire no Programa
Nacional de Alfabetização11.
O governo, em 1967, assume o controle dos Programas de Alfabetização de
Adultos, tornando-os assistencialistas e conservadores. Nesse período, difundiu o
Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL, acontecendo, dois anos depois, uma
campanha massiva de alfabetização, conforme cita Haddad e Di Pierro (2000):
Em 1969, o MOBRAL começa a se distanciar da proposta inicial, mais
voltada aos aspectos pedagógicos, pressionado pelo endurecimento do regime
militar. Lançou-se então em uma de massa, desvinculando-se de propostas de
caráter técnico, muitas delas baseadas na experiência dos seus funcionários
no período anterior a 64. Passou a se configurar como um programa que, por
um lado, atendia aos objetivos de dar uma resposta aos marginalizados do
sistema escolar e, por outro, atendia aos objetivos políticos dos governos
militares. (p. 114).
11

Em 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização (Decreto 53465, 21 de janeiro de 1964), que
deveria atingir todo o país, orientado pela proposta pedagógica de Paulo Freire, mas, foi suprimida pelo
golpe militar de 64 e substituída pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).
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Nos anos 70 foram apresentados à sociedade o Ensino Supletivo 12 com o
objetivo de formar mão-de-obra para atender às necessidades do sistema capitalista e
atualizar o conhecimento, organizado em quatro funções: Suplência, Suprimento,
Aprendizagem e Qualificação, como sinalizam ainda Haddad e Di Pierro (2000):
A Suplência tinha como objetivo: “suprir a escolarização regular para os
adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade
própria” através de cursos e exames (Lei 5.692, artigo 22, a). O Suprimento
tinha por finalidade “proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos
de aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino
regular no todo ou em parte” (Lei 5.692, artigo 24, b). A Aprendizagem
correspondia à formação metódica no trabalho, e ficou a cargo basicamente
do SENAI e do SENAC. A Qualificação foi a função encarregada da
profissionalização que, sem ocupar-se com a educação geral, atenderia ao
objetivo prioritário de formação de recursos humanos para o trabalho. (p.
117).

Coadunando com esta ideia, o Ensino Supletivo foi apresentado à sociedade
como um ensino moderno, atendendo às soluções de massa. Além disso, intencionava
priorizar soluções técnicas que a todos serviriam.
Nas décadas de 80 e 90, novo contexto de (re)fundamentação da EJA, podemos
apontar como avanço a conquista do direito universal ao ensino fundamental público da
educação de jovens e adultos, conforme Artigo 208 da Constituição Federal (CF) de
1988:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

Com a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96,
passavam a constar no Título V, Capítulo II, Seção V, dois Artigos relacionados
especificamente à Educação de Jovens e Adultos:

12

O supletivo é feito normalmente em escolas públicas e privadas onde o aluno estuda em períodos
regulares e com menor duração do que as aulas tradicionais e realiza as provas de competências de cada
matéria. O Ministério da Educação realiza o que muitos chamam de provão que é um uma prova
geralmente anual que visa certificar os alunos que atingirem as competências necessárias e previstas
nessas provas. Neste caso o aluno deverá estudar por conta própria e se preparar para a realização desses
exames.

50

Art. 37. 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.
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
Art. 38. 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.
§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze
anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
§ 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Os Artigos que já foram apresentados, tanto da CF 1988, quanto da LDB
9394/96 ressaltam que a EJA é reservada para aqueles que não tiveram acesso na “idade
própria”. Neste sentido, questionamos o que poderíamos considerar como idade própria,
uma vez que a educação acontece durante toda a vida, não somente na idade dita própria
e que estes sujeitos não foram e não permaneceram na escola por variados motivos:
inexistência de programas especiais de atendimento ao/a aluno/a trabalhador/a;
calendário escolar não atende as necessidades do/a sujeito/a trabalhador/a;
professores/as sem formação inicial para atuarem na EJA; material pedagógico e prática
pedagógica não apropriada; inexistência de proposta pedagógica contextualizada; não
cumprimento do tempo pedagógico; sistemática de avaliação excludente; dirigentes
escolares não concebem a EJA como parte da escola e sim como um projeto isolado,
fazendo com que um direito que é garantido em lei fosse negado. Os motivos
ressaltados revelam a necessidade de um repensar sobre as especificidades dos/as
sujeitos/as que fazem parte da EJA. A LDB 9394/96 aponta ainda a necessidade de
ofertar oportunidades de escolarização para jovens e adultos em diferentes artigos:
Art.2º A educação (...) tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
(...)
Art, 4º O Dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
(...)
VI – Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII – Oferta de educação regular para jovens e adultos com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-
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se aos que foram trabalhadores as condições de acesso e permanência na
escola;
(...)
Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é de direito público subjetivo (...).
§ 1º Compete aos Estados e Municípios, em regime de colaboração, e com
assistência da União:
I – Recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; (...)
§ 5º - Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder
Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino,
independentemente da escolarização anterior.
(...)
Art.10 - Os Estados incumbir-se-ão de:
(...)
II – Definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do Ensino
Fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida, e os recursos
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas no Poder Público;
(...)
Art. 32 – O ensino fundamental (...)
§ 4 º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância
utilizado com complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais.

Os artigos mencionados acima sinalizam a valorização das especificidades
dos/as educandos/as, possibilitando o direito de acesso e permanência ao sistema de
ensino por meio de um trabalho coletivo, visando, assim, contribuir para a estabilidade
deste sujeito trabalhador na escola. Nessa perspectiva de assegurar a permanência
desses jovens, adultos e idosos nos espaços escolares, é pertinente lembrar as inúmeras
dificuldades que têm inviabilizado e/ou dificultado tanto o ingresso quanto a
continuação desses sujeitos aprendentes na EJA.
A V Conferência Internacional de Educação de Adultos ( V CONFINTEA) que
sucedeu em 1997, evento considerado como o maior de envergadura internacional da
modalidade da EJA. Com base na Declaração de Hamburgo da V CONFINTEA sobre
Educação de Adultos Dantas (2012 p, 46), destacar que:
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o
século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como
condição para uma plena participação na sociedade. Alem do mais é
um poderoso argumento em favor do desenvolvimento
socioeconômico e cientifico além de requisito fundamental para a
construção de mundo onde a violência sede lugar ao dialogo e a
cultura de paz baseada na justiça
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Discussões travadas nos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos
(ENEJAs)13, uma iniciativa da sociedade civil, têm estabelecido um espaço privilegiado,
do qual tenho participado na condição de delegado dos encontros (IX, X, XI e XXII).
Aponta-se que o grande desafio no ensino da EJA está em construir uma educação
pautada na dimensão humana, não de oferecer aos jovens e aos adultos práticas
pedagógicas daquela escola que os excluiu, e sim de um trabalho pedagógico movido
pela intencionalidade de transformar as relações sociais que vêm cada vez mais
excluindo e produzindo desigualdades.

FIGURA VIII: Delegação da Bahia no IX ENEJA-Curitiba.
Fonte: Arquivo Pessoal (2007).

Os Fóruns Estaduais da Educação de Jovens e Adultos 14, como movimento
social, “marcam pela diversidade de como vêm se constituindo, quanto pela sua
capacidade de mobilização alcançada”, como afirma Gadotti (2008, p. 49). Os Fóruns
de EJA constituem-se como um espaço plural, presente nas reflexões e debates sobre as
políticas públicas para a EJA.

13

O Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Eneja) representa mais um passo na história
recente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), impulsionado pelos compromissos assumidos pelo
Ministério da Educação, em nome do governo brasileiro, em encontros internacionais, desde a
Conferência de Educação para Todos, em Jomtien/Tailândia-1990, e pela iniciativa de organizações, tais
como representações nacionais da Unesco, CEAAL, Consed, Undime, CRUB, MTE e SESI.
14
O Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, em 1996,
pioneiramente, uma nova versão de movimento social, cuja história tem início com a convocação da
UNESCO para a organização de reuniões locais e nacionais preparatórias à V Conferência Internacional
sobre Educação de Adultos, que aconteceu em Hamburgo, Alemanha, em julho de 1997. Disponível em:
http://forumeja.org.br/historico.

53

No novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), temos como uma das
metas “elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para
93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto
e reduzir em cinquenta por cento a taxa de analfabetismo funcional”. Neste sentido,
assegura-se a diminuição do analfabetismo como uma das prioridades, considerando-se
a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e intrínseca desse nível de
ensino.
A Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos - (VI
CONFINTEA)15 envolveu os países-membros da UNESCO, agências das Nações
Unidas, agências multilaterais e bilaterais de cooperação, organizações da sociedade
civil, setor privado e aprendizes de todas as regiões do mundo, e foi realizada em
cooperação com o governo brasileiro, em Belém do Pará, de 1° a 4 de dezembro de
2009. A VI CONFINTEA foi um evento intergovernamental convocado e coordenado
pela UNESCO. Os processos preparatórios forneceram plataformas para o diálogo sobre
a educação de jovens e adultos dentro e através dos países na perspectiva das
aprendizagens ao longo da vida.
Segundo o Documento Nacional Preparatório da VI Conferência Internacional
de Educação de Adultos (VI CONFINTEA), o Brasil realizou 27 (vinte e sete)
Encontros Estaduais/Distrital, 05 (cinco) Encontros Regionais e 01 (um) Encontro
Nacional em preparação para à VI CONFINTEA no período de 28 de maio a 31 maio de
2008, em Brasília. Os Encontros Preparatórios em todas as suas etapas contribuíram
para o fortalecimento das políticas públicas para a EJA.
O Encontro Preparatório da Região Nordeste aconteceu em Salvador/BA no
período de 23 a 25 de abril de 2008. A Região Nordeste congrega o maior número de
Estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia, ocupando uma área geográfica de 18,26% do total do país e cuja
população representa 28,9% da população brasileira. Reúnem, também, os mais altos
índices de analfabetismo, pobreza e desemprego, consequentes de processos históricos
de exclusão, conforme cita o relatório final do referido encontro.

15

Sua primeira edição aconteceu na Dinamarca, em 1949 e, pela primeira vez na história, a sua sexta
edição foi sediada num país da América do Sul: o Brasil. São eventos que priorizam a participação dos
atores governamentais, mas a sociedade civil organizada busca incidir tanto sobre a elaboração dos
documentos nacionais que os países apresentam, como sobre as discussões que ocorrem durante o evento
com vistas a influir no documento final e nos compromissos dos governos.
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Podemos resgatar, a partir das figuras no anexo, momentos marcantes do
Encontro da Região Nordeste, os quais expõem algumas vivências durante o Encontro
Preparatório para a VI CONFINTEA, em 2008, do Nordeste, momento de reflexão Educação e Aprendizagens de Jovens e Adultos ao Longo da Vida - tendo como
objetivos, definido no Regimento dos Encontros Preparatório à VI CONFINTEA
(2008):
- Consolidar a compreensão do conceito de educação e aprendizagens de
jovens e adultos como um direito humano que se efetiva ao longo da vida,
por diversos meios, e expressa a idéia de que a juventude e a adultez também
são tempos de aprendizagem;
- Contribuir na construção de políticas estratégicas de implantação ou
fortalecimento da modalidade de EJA na Educação Básica no Brasil, tendo
como marco de referência a promulgação da Lei nº 11.494/2007 que instituiu
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb e garantiu recursos para
o financiamento dessa modalidade, 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. (p. 1)

O referido Encontro Preparatório para a CONFINTEA destacou a necessidade
de os delegados presentes efetivarem, de fato, o fortalecimento das políticas da EJA em
diálogo com a sociedade civil organizada, não perdendo de vista a relação com o
Estado.
O Brasil foi o primeiro país do hemisfério sul a sediar uma Conferência de
tamanha grandeza no campo da Educação de Jovens e Adultos. As cinco conferências
anteriores foram realizadas em Helsirgor (Dinamarca) em 1949; Montreal (Canadá) em
1960; Tóquio (Japão) em 1972; Paris (França) em 1985; e em Hamburgo (Alemanha)
em 1997.
Scocuglia (2010, p.18) expressa que as Conferências Internacionais de Educação
de Adultos (CONFINTEAs), “encamparam as discussões que se intensificam, mais e
mais, ressaltando a estratégias posição deste campo educacional nos destinos sociais e
políticos da história do tempo presente”.
Após a VI CONFINTEA, foi publicado o Marco de Ação de Belém, o qual
pontua o processo de mobilização e preparação nacional e internacional, como também
as recomendações aprovadas no último dia da Sexta Conferência.
Torres (2011) cita que:
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Apesar das reclamações de alguns especialistas que queriam um relatório
estritamente baseado em evidências, talvez esse documento devesse
igualmente mencionar a dimensão da utopia, definindo uma nova mística na
luta para a educação de adultos. Sem uma nova utopia na educação de
adultos, podemos não conseguir muito. (p. 48).

Neste sentido, em relação ao campo das políticas para a aprendizagem dos
adultos, o Marco de Ação de Belém enfatiza que a educação e a aprendizagem de
adultos desempenham um papel crítico para o enfrentamento dos desafios culturais,
políticos e sociais do mundo contemporâneo e sublinha a necessidade de se colocar a
educação de adultos em um contexto mais amplo do desenvolvimento sustentável. Ele
reconhece também que políticas efetivas de governança, financiamento, participação,
inclusão, equidade e qualidade são condições necessárias para que jovens e adultos
estejam aptos a exercer os seus direitos à educação.
A proposta é que estas recomendações não estagnem na eloquência e sim
proponham ações a serem implementadas nas políticas públicas da educação de jovens e
adultos. Neste ínterim, as 1500 representações de 156 países-membros em Belém do
Pará, durante quatro dias, assumiram compromissos perante o direito do cidadão de
todo o planeta à aprendizagem ao longo da vida. Evento encerrado com um apelo aos
governos para levarem a diante, com senso de urgência e em ritmo acelerado, a agenda
de educação e aprendizagem de adultos, e redobrarem os esforços para cumprir as metas
de alfabetização determinadas em Dakar16, em 2000.
Segundo Unesco (2010), a Sexta Conferência Internacional de Educação de
Adultos (CONFINTEA VI) proporcionou uma importante plataforma para o diálogo
sobre políticas e promoção da aprendizagem de adultos e educação não formal em
âmbito global.

4.2 A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DE JOVENS E ADULTOS:
RECORTE SOBRE AS DISCUSSÕES ATUAIS
Atualmente, as discussões em relação à formação dos professores vêm ganhando
destaque e reforçando esta ideia. Dantas (2012) confirma:
16

Reunidos em Dakar em abril de 2000, participantes da Cúpula Mundial de Educação, comprometemonos a alcançar os objetivos e as metas de Educação Para Todos (EPT) para cada cidadão e cada sociedade.
O Marco de Ação de Dakar é um compromisso coletivo para a ação. Os governos têm a obrigação de
assegurar que os objetivos e as metas de EPT sejam alcançados e mantidos. Essa responsabilidade será
atingida de forma mais eficaz por meio de amplas parcerias no âmbito de cada país, apoiada pela
cooperação com agências e instituições regionais e internacionais.
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As discussões 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. (p. 148).

Assim, a formação do/a professor/a se constitui em um espaço privilegiado de
reflexão e aprimoramento de conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício
profissional. A formação docente é compreendida como espaço de reflexão entre o que
é feito, como é feito e o que poderá ser realizado de forma melhor.
Para Nóvoa (1997):
[...] a formação de professores não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de uma
identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um
estato ao saber da experiência. (p. 25).

A reflexão das práticas docentes para Nóvoa leva a uma identidade pessoal, além
de uma identidade docente que se constrói a partir da experiência enquanto pessoa.
Coadunando com está ideia, podemos trazer a reflexão de Tardif (2000, p.229): “a
construção gradual de sua identidade profissional advém da tomada de consciência em
relação aos diferentes elementos que fundamentam a profissão e sua integração na
situação de trabalho leva à construção gradual de uma identidade profissional”. A
identidade profissional do professor é construída ao longo da vida e do tempo
profissional, sujeita à influência das características pessoais e do caminho profissional
de cada um. Não faz mais sentido o profissional pensar que ao terminar sua formação
escolar estará acabado e pronto para atuar na sua profissão. No processo de formação
vivenciamos e partilhamos experiências que vão colaborar para a nossa mediação na
educação, como enfatiza Freire (1999):
Não posso entender os homens e as mulheres, a não ser mais do que
simplesmente vivendo, histórico, cultural e socialmente existindo como seres
fazedores do seu caminho que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam aos
´caminhos` que estão fazendo e que assim os refazem também. (p. 97).

Neste sentido, a formação do/a educador/a da educação de jovens e adultos deve
possibilitar, numa perspectiva crítico-reflexiva, o estudo do conceito de educação
contextualizando esse conhecimento a prática pedagógica em diferentes espaços da
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seara da EJA, bem como entender que a prática de ensino é uma ação política que
acompanha a prática pedagógica do/a professor/a.
Giovanetti (2005, p. 243) assegura que existem duas dimensões da atuação
profissional do educador que em geral estão presente na EJA: “a dimensão prática (o
fazer, a intervenção profissional em si) e a dimensão teórica (o pensar, a reflexão sobre
a prática e a partir dela)”. Ela diz ainda que, além da dimensão prática e teórica, um
“terceiro elemento faz-se presente na práxis profissional; ou seja, a explicitação da
intencionalidade que orienta ambas”. Deste modo, a formação dos/as professores/as
ganha sentido na medida em que contribui para ressignificar sua identidade profissional.
Sobre a formação, Imbernón (2001) afirma que:
A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática
docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho. A orientação para esse
processo de reflexão exige uma proposta crítica da intervenção educativa,
uma análise da pratica do ponto de vista dos pressupostos ideológicos e
comportamentais subjacentes. (p. 48-49).

Comungando com o pensamento de Imbernón, podemos sinalizar que existe um
desejo dos/as professores/as da EJA por formação, um espaço de formação que
contribua para ressignificar a sua identidade profissional e que ao mesmo tempo
possibilite associar teoria e prática, sendo essencial para o processo de aprendizagem,
bem como proporcionar ao professor a participação/troca em/de experiências reais do
cotidiano em seu contexto social.
À luz das ideias de Hannah Arendt (2006, p. 21), “a política trata da convivência
entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum
[...]”. Logo, se não há a política de oferta da formação para professores/as da EJA em
diferentes municípios e estados, embora a legislação garanta, devemos buscar meios de
participação para que de fato a formação aconteça. Neste sentido, Habermas (1975 apud
Gutierrez e Catani, 2001, p. 82) reforça que “[...] participar significa que todos podem
contribuir com igualdade de oportunidades nos processos de formação discursiva da
vontade, participar consiste em ajudar a construir comunicativamente o consenso quanto
a um plano de ação coletiva”. Entender a formação como um instrumento de
intervenção real para transformação na direção de uma sociedade mais democrática,
humana, justa e solidária, remonta à ideia de participação.
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Freire (1992, p. 52), discorrendo sobre o diálogo, pontua que este em qualquer
hipótese “[...] é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação
da realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la,
explicá-la, transformá-la.” Neste sentido, Vasconcelos (2012, p. 26), considera que o ser
humano “necessita exercer a capacidade de estabelecer múltiplas relações para conhecer
o mundo que o cerca, para conhecer-se, para gerar novos conhecimentos, para estar,
enfim, no mundo inserido, nele atuando com sujeito”. Podemos perceber que o ser
humano atua como sujeito nas suas relações de comunicabilidade e de interação com
outros sujeitos.
Pensar na formação para o/a professor/a da educação de jovens e adultos é
pensar no sujeito aluno da EJA, como bem colocado por Leôncio Soares et. al. (2005):
Os jovens e adultos populares não são acidentados ocasionais que, ou
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem
histórias longas de negação de direitos, histórias coletivas. As mesmas de
seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e classe social. Quando se perde
essa identidade coletiva racial, social, popular dessas trajetórias humanas e
escolares, perde-se a identidade da EJA e passa a ser encarada como mera
oferta individual de oportunidades pessoais perdidas. (p. 30)

A fala de Soares vem reforçar que é preciso pensar nas características desse
“jovem e adulto“, e suas peculiaridades enquanto sujeito de direito. Coadunando com
esta ideia, a formação inicial e continuada de profissionais para a Educação de Jovens e
Adultos deve ser apoiada em, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos (DCNEJA), Art 17ª:
I- ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica;
II – investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando
oferecer
soluções
teoricamente
fundamentadas
e
socialmente
contextualizadas;
III – desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e
prática;
IV – utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens
apropriados às situações específicas de aprendizagem.

Reforçando o que traz as DCNEJA, a ideia da necessidade de se ter uma
formação específica para os/as professores/as de pessoas jovens e adultas e entendendo
que o espaço de formação para estes docentes é um lócus privilegiado de aprendizagem,
a V CONFINTEA sinaliza:
A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou
informal, onde pessoas consideradas "adultas" pela sociedade desenvolvem
suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas
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qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de
suas necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a
educação formal, a educação não-formal e o espectro da aprendizagem
informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os
estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. (Declaração
de Hamburgo sobre Educação de Adultos, V CONFINTEA, UNESCO, 1997,
p. 42)

Neste ínterim, pode-se afirmar que em meio à multiculturalidade, fruto da
sociedade globalizada, as peculiaridades de todos os segmentos precisam ser
respeitadas. A educação de adultos precisa articular teoria e prática, num processo de
construção e (re)significação de conhecimento.
Pelo exposto, podemos perceber a “importância" da trajetória da EJA no Brasil,
para que se compreenda a atual conjuntura e se chegue a uma visão mais crítica da
realidade contemporânea.
A formação é essencial em qualquer nível de ensino da educação. Quando se
aborda a modalidade da EJA é condição para que os exercícios desenvolvidos no espaço
educativo tenham sucesso, pois identificamos que a EJA não está no espaço de direito
nas Instituições de Ensino Superior-(IES). Sobre esta questão, Ventura (2012, p. 77)
pontua sobre a “ausência da discussão sobre a especificidade da Educação de Jovens e
Adultos na formação inicial e o despreparo dos/as professores/as em lidar com esse
público na Educação Básica”.
Percebemos que nas IES há uma carência de prestígio para a educação de jovens
e adultos, como podemos exemplificar na ausência da oferta de um componente
curricular específico que trate da modalidade de ensino nos cursos de licenciaturas.
Concordamos com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e
Adultos, a qual sinaliza que as licenciaturas não podem deixar de considerar, em seus
cursos, a realidade da EJA.
Tratar a EJA como política pública significa reafirmarmos a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que destaca que todos os seres humanos são iguais em
dignidades e direitos; para a qual a educação constitui direito fundamental da pessoa, do
cidadão; mais do que isto, significa criar, oferecer condições para que esses direitos
sejam, de fato, exercidos.
Como direito, a EJA é inquestionável e, por isso, tem que ser disponível para
todos, em cumprimento ao dever do Estado, como modalidade na esfera da educação
básica indicada na legislação nacional. EJA, como direito, pressupõe a oferta de
formação específica para professores/as da modalidade de ensino em que contribuam
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para a práxis, a reconstrução de saberes, a humanização e a emancipação do ser
humano.
Freire (2011, p. 157) destaca que “a práxis é a reflexão do oprimido sobre seu
mundo e a reação transformadora deste contra a realidade encontrada”. Esta acepção
nos conduz a refletir e analisar, salientando que, para que de fato exista a práxis, é
fundamental que o sujeito tome consciência da realidade que o cerca, para
posteriormente argui-la.
A formação para professores/as de jovens e adultos se configura em uma
experiência relevante de construção de conhecimento, um ambiente onde os saberes e
práticas vão sendo (re) significados, (re) contextualizados, e constitui-se um espaço de
produção de novos conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de repensar e refazer
a prática do/a professor/a, da construção de novas competências docentes.

4.3 CENÁRIOS DO FÓRUM PERMANENTE DA EJA DO RECÔNCAVO DA
BAHIA: ESPAÇO FORMATIVO
Apresentamos neste momento uma narrativa do percurso histórico do Fórum da
Educação de Jovens e Adultos do Recôncavo da Bahia. Nas demarcações desta escrita
exponho experiência apoiada em algumas considerações sobre o tema Fórum de EJA.
Sobre este espaço, Paiva, Machado e Ireland (2007) escreve:
[...] formam um espaço democrático, crítico e plural para a articulação, onde
as principais discussões se centram na construção de políticas nacionais e
locais para a EJA, também propiciando oportunidades importantes para o
intercâmbio de experiências nos campos da formação e metodologias. O
confronto entre conceitos teóricos e propostas metodológicas diversas requer
o exercício do espírito democrático de coexistência e reconhecimento da
pluralidade e diversidade, como base de uma sociedade democrática. O
espaço criado pelo movimento dos fóruns também fornece oportunidades
para um maior nível de ligação entre os diferentes atores envolvidos, sem
negar as óbvias diferenças e tensões, nem sempre fáceis de superar. (p. 9495).

O ambiente do Fórum é um espaço plural, onde todas as vozes centram na
construção de políticas nacionais e locais para o campo da EJA. Segundo Dantas (2012,
p. 149) “este coletivo vem-se consolidando como um espaço público, aberto,
permanente, de articulação entre entidades públicas e privadas, [...] servindo para
socializar e divulgar experiências”. Neste sentido, o Fórum Permanente da Educação de
Jovens e Adultos do Recôncavo da Bahia constitui um espaço aberto a todos os
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interessados pela causa. Desde 2009, vem promovendo e garantindo ações no campo da
EJA, tendo como objetivo dialogar sobre as políticas educacionais para esta modalidade
e socializar experiências e práticas do processo educativo na EJA. A esse respeito Urpia
(2009, p.59), sinaliza:
Os Fóruns vêm sendo reconhecidos como espaços legítimos de discussão e
formulação das políticas públicas da EJA possuindo, inclusive, representação
na Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos
(CNAEJA),sendo também um colegiado com o qual o Ministério da
Educação tem dialogado. Esse diálogo ocorre por meio de uma agenda de
trabalho com a SECAD/MEC, nas reuniões da CNAEJA, nas agendas de
trabalho entre os representantes de Fóruns de todo o país e, em especial, nos
ENEJA.

Esta afirmação vem reforçar a ideia de que os Fóruns de EJA 17 têm construído
um ambiente de exercício da cidadania e da democracia, tendo a finalidade de criar um
espaço popular e plural de discussão, formação, notícia e interação de experiências
(FRANÇA; CEARON, 2012). Urpia (2009, p. 77) diz que o Fórum EJA é um espaço de
“luta pela efetivação do direito à educação para os jovens e adultos pela emancipação
política”.
O Fórum EJA Recôncavo antes de sua fundação atuou na condição de PréFórum através da participação da Coordenação Municipal da Educação de Jovens e
Adultos e professores, pertencentes do município de Cruz das Almas-BA, nas atividades
do Fórum da EJA Bahia (Reuniões e Encontros Estaduais) e Fórum EJA Brasil
(ENEJA), durante os anos de 2006 a 2008.
A Secretaria Municipal de Educação de Cruz das Almas, através da
Coordenação da EJA, teve a iniciativa de implantar o Fórum Permanente EJA
Recôncavo no Encontro Municipal da Educação de Jovens e Adultos, com o tema
Educação e Emancipação Humana. Este encontro ocorreu no dia 04 de dezembro de
2009, na Biblioteca Municipal Carmelito Barbosa Alves, em Cruz das Almas-BA, com
a participação de Diretores/as, Coordenadores/as, Professores/as, Alunos/as da
Educação de Jovens e Adultos, além de Secretários/as Municipais, Prefeito, Vereadores
e Representação da DIREC 32. Contou também com presença da Prof. Elivânia Reis de
Andrade do Fórum da EJA do Território do Sisal, que naquela oportunidade
representava o Fórum EJA Bahia.

17

Ver Revista da FAEEBA- Educação e Contemporaneidade, Salvador, v.21, n.37, p;63-70,
jan./jun.2012 – Artigo: Fóruns de Educação de Jovens e Adultos: Uma história contada a partir da
mobilização na Bahia e da participação do segmento universidades.
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A Profª. Elivânia trouxe à baila que o Fórum de EJA “não tem dono”, e que ele
não é da Secretaria Municipal de Educação, dos Movimentos Sociais, das
Universidades, etc. O Fórum é uma rede de parcerias onde todos têm voz e voto, além
de pensar nas políticas de jovens e adultos de forma séria e comprometida. Sobre esta
questão, Jane Paiva (2007) cita que:
[...] deve-se entender que os Fóruns não têm “dono”, não são propriedade de
nenhuma instituição, mas resultam do esforço político de várias pessoas/
entidades que acreditam na ideia e na possibilidade de gestão compartilhada e
cooperativa para tomar decisões e propor alternativas. Significa dizer que o
poder circula, não está centralizado, não é hierárquico. (p. 72).

O Fórum EJA Recôncavo surgiu da necessidade de se estabelecer um espaço
púbico de discussões a fim de propiciar o diálogo com outros municípios e instituições
sobre a Educação de Jovens e Adultos. Neste ínterim, é preciso pensar nas contribuições
para a construção e fortalecimento da rede de parceria no contexto da EJA no território
do Recôncavo.
Sobre esta temática, a fala da Prof. Elivânia Andrade (2009), no encontro de
implantação do Fórum EJA Recôncavo, sinaliza:
Que o Fórum EJA Recôncavo precisa pensar na articulação com os
municípios da região, com a rede estadual, com os movimentos sociais,
educadores, educandos, universidades e outros em prol de ações voltada para
o campo da EJA. Como também a organização de banco de dadoslevantamento de temas e referência do estado da arte das pesquisas em EJA
no Território do Recôncavo.

Neste espaço plural, alguns alunos/as18 apresentaram falas emancipatórias,
como: “Concluir agora a EJA I, olha Prefeito, tenho desejo de continuar a estudar na
minha mesma escola” (Roger, 2009); “Eu não sabia fazer nada... Hoje sei mais de que
ontem” (Reginalva, 2009); “Somos vitoriosos! Pensamos em desistir, mas não
desistimos. Estamos aqui para provar que é possível!” (Edi, 2009).
Estas narrativas nos mostram alunos/as protagonistas, sujeitos/as da história e
não objetos dela, jovens e adultos que quando retornam à escola o fazem guiados pelo
desejo de melhorar de vida ou por exigências ligadas ao mundo do trabalho. São
sujeitos de direitos, trabalhadores/as que participam concretamente da garantia de
sobrevivência do grupo familiar ao qual pertencem.

18

Nomes fictícios .
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Após a sua implantação o Fórum vem operacionalizando com reunião ordinária
bimestral ou extraordinária; reunião extraordinária da coordenação e encontro anual,
envolvendo enfoques temáticos e de experiências. Atualmente o Fórum é composto por
três representantes, sendo todos do segmento de educadores/as. Seus princípios são:
Espaço público, permanente, não estatal e não institucional de articulação de
entidades públicas, privadas e do terceiro setor que atuam na Educação de
Jovens e Adultos; Caráter regional, participação aberta e representação por
entidades coletivas (instituições públicas e privadas, sindicatos, empresas,
movimentos sociais, espaços públicos, fóruns, etc.), a partir da igualdade
entre as mesmas e do respeito à autonomia de cada um; Organização por
segmentos; Direção colegiada, eleita a cada dois anos (FÓRUM EJA
RECÔNCAVO, 2011).

Partindo dos princípios pontuados, o Fórum no ano de 2010 realizou o seu
primeiro encontro aberto, com o tema: Pela consolidação de uma política de EJA no
Recôncavo da Bahia, contou com 125 participantes, procedentes de oito municípios
participantes: Governador Mangabeira, São Felipe, Cruz das Almas, São Félix, Santo
Antônio de Jesus, Cabaceiras do Paraguaçu, Muritiba e Castro Alves, reunidos no dia
16 de julho de 2010, na Faculdade Albert Einstein-Factae, em Cruz das Almas –BA.
Contou com apoio da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação de Cabaceiras do
Paraguaçu, Cruz das Almas e São Felipe, DIREC 32, Editora Ática, Factae, Projeto
MOVA-Brasil (Núcleo19 Recôncavo), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruz das
Almas e da Pro-Reitoria de Extensão/UFRB.
Neste encontro, tivemos uma Mesa de Diálogo com a Temática 1 - Articulação e
Mobilização da Política da EJA com a Prof.ª Sandra Maria Marinho Siqueira e a
Temática 2 - o Processo Histórico da EJA, com a Profª Maria de Fátima Mota Urpia,
ambas da Coordenação do Fórum EJA Bahia.
Após a mesa de diálogo, o coletivo discutiu em salas distribuídas em diferentes
eixos-temáticos: EJA no Campo; Inclusão e Permanência na EJA; Financiamento e
Regulamentação da EJA; Alfabetização de Jovens e Adultos e EJA- Diversidade e
Identidade. Posterior às discussões em sala, os grupos construíram proposta para cada
temática, aprovadas em plenária, conforme tabela a seguir:
TABELA I: Proposições aprovadas na Plenária do 1º Encontro do Fórum EJA Recôncavo
Eixo-Temático 1: EJA no Campo

Eixo-Temático 2: Alfabetização de Jovens E
Adultos

19

O Núcleo é formado geralmente com 15 turmas de diferentes cidades do Território de Identidade,
coordenado pela Coordenação Local.
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- Garantir o acesso às novas tecnologias aos
sujeitos da EJA no campo;
- Proporcionar cursos profissionalizantes aos
educandos da EJA de acordo com as necessidades;
- Garantir a continuidade do acesso à formação
continuada aos sujeitos da EJA no campo;
- Fortalecer a luta por uma educação do campo
voltada às necessidades e realidades do campo;
- Criação de um currículo próprio para os
educandos do campo composto por componentes
diretamente ligados à sua realidade assegurando
materiais didáticos específicos;
- Garantir o acesso ao material didático no início
das aulas.
-Proporcionar a formação continuada dos
educadores da EJA no campo, bem como a
formação para trabalhar com educandos especiais;
- Proporcionar o acesso aos educadores da EJA a
cursos de licenciatura em educação do campo, a
partir da implantação desses cursos na UNEB e na
UFRB.

- Reformular a Política Pública de Alfabetização
de Jovens e Adultos, considerando-a como parte
da Educação Regular de Jovens e Adultos, deverá
ser chamado 1 ciclo da EJA;
- Articular políticas de assistência básica e saúde
para o público da AJA.
- Capacitação Técnica e critérios prévios para
seleção dos profissionais atuantes na Alfabetização
de Jovens Adultos;
-Valorização dos profissionais a partir de
remuneração justa;
- Formação continuada em serviço
- Necessidade de um quadro de funcionários para
atuar no turno noturno das escolas de AJA;
- Criação de mecanismos para socialização das
práticas de sucesso entre os professores.
- Exigência de escolaridade mínima de nível
superior em Educação;
- Garantia de estrutura física e material adequado
para funcionamento das aulas;
- Articulação entre AJA na EJA;
- Avaliação diagnostica dos ingressos na EJA e/ou
na alfabetização de jovens e adultos para
classificação dos alunos e indicação do ciclo
adequado
- Garantia de transporte para acesso dos alunos;
- Criação e ampliação de classes de AJA e EJA em
zona urbana e rural;
- Promover iniciativas que eliminem a
discriminação dos jovens para com os adultos e
idosos, favorecendo a convivência em espaço
escolar.
- Exigência de recursos didáticos de boa qualidade;
- Entrega de material didático em tempo hábil e de
forma regular;
- Material de suporte didático para realização de
atividades lúdicas adequadas ao público alvo para
estímulo a permanência;

Eixo-Temático 3: Inclusão E Permanência na
EJA

Eixo-Temático
4:
Financiamento
Regulamentação da EJA

- Promover formação continuada para professores,
diretores, coordenadores e equipe escolar;
- Elaborar calendário escolar de acordo as
necessidades locais;
- Compor equipe multidisciplinar (psicólogo,
psicopedagogo e fonoaudiólogo, oftalmologista)
para apoio a comunidade escolar;
- Adquirir livros didáticos e material de apoio para
educandos e educadores;
-Adquirir suporte teórico didático para professores
(livros sobre a EJA);

- Estabelecer critérios para selecionar os
profissionais da EJA;
-Investir em material de apoio pedagógico;
- Garantir a oferta do Livro Didático a todos os
educandos;
- Investir em curso de especialização para
profissionais da EJA;
- Implantar e/ou Modificar Matriz Curricular
específica para EJA;
- Criar ações para otimizar a oferta da merenda
escolar;
- Definir a inclusão de professores da EJA na
composição do Conselho de Alimentação Escolar;
- Definir a inclusão de professores da EJA na
composição do Conselho Municipal de Educação
na câmara do FUNDEB;
- Garantir profissionais para atuarem na área
administrativa e de apoio das unidades de ensino

e
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da EJA;
Eixo-Temático 5: EJA-Diversidade e Identidade
- Colocar em prática as políticas públicas de educação que permeiam a inclusão da EJA nas propostas de
educação regular, no que se refere à autonomia, inclusão social e acesso digital;
- Promover e considerar as aptidões e a capacidade profissional do aluno da EJA;
- Disponibilizar materiais específicos para professores e alunos inseridos na EJA.
Fonte: Fórum EJA Recôncavo (2010).

Nos Eixos Temáticos 1, 2, 3 e 4 destacamos as seguintes proposições: garantir a
continuidade do acesso à formação continuada aos sujeitos da EJA no campo; promover
formação continuada para professores/as, diretores/as, coordenadores/as e equipe
escolar; investimento em curso de especialização para profissionais da EJA; a formação
continuada em serviço. Estas três proposições versam sobre a formação do professor,
sendo que a participação do professor em formação contribui para ressignificar sua
identidade profissional cooperando para a sua formação continuada em serviço.
Uma identidade profissional constrói-se com base na significação social da
profissão; na revisão constante dos significados sociais da profissão; na
revisão das tradições. Mas também na reafirmação das práticas consagradas
culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a
inovações porque são prenhes de saberes válidos às necessidades da
realidade, do confronto entre as teorias existentes, da construção de novas
teorias. Constrói-se também pelo significado que cada professor, como ator e
autor, confere à atividade docente do seu cotidiano com base em seus valores,
seu modo de situar-se no mundo, suas histórias de vida, suas representações,
seus saberes, suas angústias e seus anseios (PIMENTA, 1997, p. 42).

Desse modo, segundo Pimenta (1997), a formação contribui para o/a professor/a
ressignificar a sua identidade profissional e ao mesmo tempo possibilita associar teoria e
prática, sendo essencial para o processo de aprendizagem, bem como proporciona a
participação em experiências reais do cotidiano em seu contexto social. Nesta direção,
Dantas (2009, p.78) destaca que “o processo de construção de identidade é complexo,
dinâmico, faz com que cada um se aproprie do sentido de sua história pessoal e
profissional”.
No Eixo 5 “EJA - Diversidade e Identidade”, ressaltamos a promoção e
consideração das aptidões e a capacidade profissional do/a aluno/a da EJA, sobre esta
questão, Freire (1997) diz:
[...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação
com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os
alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para
discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos
níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem a
saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo
puramente remediados dos centros urbanos? (p. 30).

66

A prática de ensino destinada aos jovens e adultos deve levar em consideração a
realidade desses sujeitos nos conhecimentos estabelecidos ao longo de suas vidas.
Jovens e adultos que quando retornam à escola o fazem guiados pelo desejo de melhorar
de vida ou por exigências ligadas ao mundo do trabalho. São sujeitos/as de direitos,
trabalhadores/a que participam concretamente da garantia de sobrevivência do grupo
familiar ao qual pertencem.
O II Encontro na cidade de Muritiba-Ba ocorreu em 2011 e contou com 185
participantes procedentes de dez municípios: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cruz
das Almas, Governador Mangabeira, Maragojipe, Muritiba, São Félix, Feira de Santana,
Santo Antônio de Jesus e Sapeaçu, com o tema geral: Realidade, contradições e
possibilidades de uma educação libertadora. A Mesa de Abertura contou com a presença
de Educando/a da EJA; Educador/a da EJA; Prefeito Municipal e Secretaria Municipal
de Educação do município sede do encontro.
Na Conferência de Abertura intitulada “Educação de Jovens, Adultos e Idosos:
pautas e práxis renovadas pós XII ENEJA”, mediada pelo Prof. Neilton da Silva, que no
período fazia parte da coordenação do Fórum EJA Recôncavo, trouxe reflexões sobre os
progressos, desafios e táticas de luta para construir coletivamente atuações que
procedam em uma real participação do Fórum de EJA nas políticas públicas.
Neste lócus de discussão, tivemos uma Mesa de Diálogo de experiências em EJA
de diferentes sujeitos: Educandos/as da EJA I e II; Educador/a do Projeto MOVABrasil; Educador/a da Rede Estadual; Educador/a do Sistema Municipal e Educador/a
do Programa Todos pela Alfabetização (TOPA)20. Esta mesa de diálogo possibilitou aos
presentes um olhar sobre a EJA do Recôncavo sobre diferentes prismas, uma vez que
trouxe as experiências tanto de educandos/as e de educadores/as. As experiências
expostas sinalizaram que pensar nos/as sujeitos/as da EJA é trabalhar com e na
diversidade, buscando novas possibilidades e necessidades do fazer educativo.
Resgatando Freire (1996, p. 32), “Continuo buscando, re-procurando. Ensino porque
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade".
No segundo dia, tivemos uma reflexão sobre a EJA no Estado da Bahia mediada
pela Profª. Edite Maria da Silva de Faria, do Fórum do Território do Sisal, que ressaltou
sobre a importância do Fórum estar presente nas discussões das políticas para a EJA em
20

O Programa TOPA, criado em 2007 pelo Governo do Estado da Bahia, no contexto do Programa Brasil
Alfabetizado do Governo Federal.

67

âmbito local, estadual e federal, uma vez que o Fórum é um ambiente de formação,
informação e interconexões de tirocínios, de discussão de política e de direcionamento
de ações concretas no amparo e valorização da EJA junto às instâncias públicas.
Após a reflexão da EJA da Bahia, tivemos os grupos de trabalho, dialogando
sobre diferentes temas: Gestão e Financiamento da EJA; EJA e Educação Especial; EJA
e Educação do Campo; Currículo, Avaliação e Planejamento de Ensino na EJA;
Alfabetização de Jovens e Adultos e EJA e suas diferentes políticas, seguida com a
Plenária Final.
Podemos afirmar que o encontro deixou contribuições para o fazer e pensar a
EJA, partindo do cenário das dez cidades do Recôncavo, ali representadas por diferentes
segmentos, educandos/as, educador/a, movimentos sociais, gestores/as e universidade,
possibilitando assim o fortalecimento da políticada EJA, bem como a necessidade de
formação específica para os/as professores/as da EJA.
No período de 12 a 27 de novembro de 2013, realizamos as Rodas de Prosas da
EJA Itinerantes em três municípios do Recôncavo: Muritiba, Maragojipe e Governador
Mangabeira, cujo objetivo consistiu em discutir e fortalecer as práticas educativas e
políticas públicas em Educação de Jovens e Adultos do Recôncavo da Bahia. Para tanto,
as rodas de prosas foram constituídas de representantes da área da EJA, entre
educadores/as, educandos/as, gestores/as, movimentos sociais e demais autoridades.
A Roda de Prosa Itinerante da cidade Muritiba teve a participação de
educandos/as e educadores/as da EJA, em que se tratou sobre as Políticas Públicas e
Práticas Educativas em EJA.
A Roda de Prosa Itinerante de Maragojipe teve a participação de educadores/as da
EJA, na qual se refletiu sobre Práticas Educativas em EJA no Campo.
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FIGURA IX: Roda de Prosa Itinerante em Maragojipe.
Fonte: Fórum EJA Recôncavo (2010).

A Roda de Prosa Itinerante de Governador Mangabeira teve a participação de
educandos/as, educadores/as e gestores/as da EJA, na qual tratamos sobre as Políticas
Públicas e Concepções Metodológicas em EJA.

FIGURA X: Roda de Prosa Itinerante em Governador Mangabeira.
Fonte: Fórum EJA Recôncavo (2010).

As Rodas de Prosas Itinerantes foram avaliadas pelos presentes como um
momento de extrema importância para fortalecimento do Fórum. Foram ocasiões onde o
Fórum se aproximou mais dos sujeitos da EJA. As idas às cidades do Recôncavo
proporcionaram momentos de discussões coletivas e oportunizaram aos envolvidos a
exposição de problemáticas vivenciadas, sugestão de ações, etc.
Em 2014, o Fórum EJA Recôncavo atuou na articulação do Projeto MOVABrasil, concernente ao Núcleo Recôncavo II desde a mobilização de educandos/as,
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recomendação de educadores, articulação com novas parcerias, logística para
funcionamento dos encontros semanais e participação nas ações do projeto, a
exemplificar a participação no diálogo sobre "Educação Popular como Direito Humano"
no III Encontro de Educandos/as do Projeto MOVA-Brasil - Núcleo Recôncavo II.
Contudo, avaliamos que a participação do Fórum EJA Recôncavo, na articulação
do Projeto MOVA-Brasil do Núcleo Recôncavo II composta pelas cidades de Cruz das
Almas, Castro Alves, Muritiba, Sapeaçu e Cabaceiras do Paraguaçu, foi satisfatória na
medida em que contribuiu para formação de educadores/as populares e para realização
do processo de alfabetização dos/as educandos/as nas comunidades atendidas por este
projeto.
O Fórum EJA Recôncavo, além das ações acima descritas, vem participando dos
espaços de discussão nos encontros estaduais, regionais e nacionais. Para a realização
das ações apresentadas encontramos alguns desafios para a sua efetivação, a elucidar:
logística, efetivação da parceria com Secretaria Municipal de Educação, desarticulação
da coordenação, esvaziamento nas reuniões, rotatividade de membros nas reuniões,
espaço para a realização das reuniões e outros. Estes foram alguns dos motivos que
enfraqueceram algumas ações de uma articulação da EJA no Recôncavo.
Por fim, cabe destacar que o Fórum EJA Recôncavo, em meio às diversidades,
se mantém com o desejo de articulação em prol das ações para a emancipação do sujeito
da educação de jovens e adultos e pelo fortalecimento da política de formação dos/as
professores/as.
No próximo capítulo abordaremos os caminhos trilhados com os sujeitos da
pesquisa, onde veremos o diálogo com os/as professores/as da EJA e com a equipe
gestora, opção do/ professor/a em lecionar na EJA, a presença da metodologia freireana
na prática do/a professor/a e a relevância da formação do/a professor/a para a prática na
EJA.
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FIGURA XI: Diálogos com os sujeitos da pesquisa.
Fonte: Arquivo Pessoal (2015).

“Outro dia, aconteceu uma situação lá em casa: minha mãe ficou
muito “aperreada” ao chegar uma conta para pagar. Quando
olhei a conta, vi que não era nossa e, sim, do meu vizinho.
Fiquei muito feliz, pois agora já sei ler.” Maria Jaqueline
Pereira. (GADOTTI, 2013, p. 174).

5 CAMINHOS TRILHADOS COM OS SUJJEITOS DA
PESQUISA
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5.1 DIÁLOGO COM OS PROFESSORES/AS DA EJA
Ao dialogar com os/as professores/as da EJA, buscamos refletir sobre o processo
de ensino-aprendizado promovido através da ação docente. Nesta perspectiva, foi feita
uma releitura sobre o papel social da escola e do/a educador/a. Verificamos de que
maneira a formação docente e a sua proposta pedagógica podem interferir na condução
da construção do conhecimento, tendo como referencial os pressupostos teóricos do
educador Paulo Freire.
Para Ramóm Flecha (1999)
Nuestra opción por el diálogo y la participación define la organización
de la investigación dialógica o comunicativa que llevamos a cabo. El
proceso de investigación debe asegurar que todas lãs voces implicadas
em la realidad estudiada deben estar representadas en pie de igualdad,
por lo que se hace necesario tener en cuenta tanto el conocimiento
acadêmico y científico como el basado em la experiência, las prácticas
cotidianas y las interacciones21. (p. 35).

Concordamos com Flecha ao discorrer sobre a importância da escuta das
diferentes vozes implicadas no diálogo durante o processo de investigação. Assim
sendo, o ouvir os/as professores/as e dar voz as suas experiências é oportunizar um
diálogo sem hierarquização do saber, seja acadêmico/científico ou do cotidiano escolar.
Percebemos que parte dos/as professores/as apresenta comprometimento com a
Educação de Jovens e Adultos, atentando-se ao ato de planejar, à escolha da
metodologia, à formação do aluno para a cidadania e a valorização dos seus saberes. No
entanto, ao solicitar uma descrição de como o educador Paulo Freire lhes foi
apresentado durante o seu processo de formação acadêmica percebemos que
alguns/algumas dos/as entrevistados/as afirmaram não ter tido contato com os seus
estudos, de forma que os demais destacaram as leituras propostas pelos/as
professores/as e caracterizaram de forma pouco profunda as idéias, filosofia e métodos
desde autor durante as entrevistas.
Apesar da aparente falta de familiaridade apresentada por parte dos/as
entrevistados/as acerca dos aportes teóricos freireanos, todos reconheceram a

21

Tradução: Nossa opção pelo diálogo e a participação define a organização da investigação dialógica ou
comunicativa que levamos até o fim. O processo de investigação deve assegurar que todas as vozes
implicadas na realidade estudada devem estar representadas em pé de igualdade, pelo que se faz
necessário levar em conta tanto o conhecimento acadêmico e cientifico como o baseado na experiência as
práticas cotidianas e as interações.
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importância de definir abordagens diferenciadas para o público da EJA, as quais tenham
maior significado frente aos conhecimentos empíricos dos seus alunos.
Após a realização da análise documental e da entrevista semiestruturada
descritas no capítulo 2 desse trabalho, tornou-se possível a verificação da prática dos
professores da EJA, bem como a contraposição dos dados obtidos aos pressupostos
teóricos freireanos.
Foram entrevistados quatorze (14) profissionais da educação (correspondendo ao
total dos/as professores/as da EJA nessa escola), sendo doze (12) docentes e dois (2) da
equipe gestora. Ainda, com relação ao gênero, doze (12) são do sexo feminino e apenas
dois (2) professores são do sexo masculino, mantendo a proporcionalidade dos/as
professores/as da EJA.
Com relação à idade/tempo de atuação na EJA dos professores envolvidos na
pesquisa, foi identificado que varia entre vinte e três (23) e cinqüenta e um (51) anos e
com tempo de atuação nesta modalidade de ensino entre um (1) e dezessete (17) anos,
conforme demonstra o quadro síntese a seguir:
Quadro V: Idade, tempo de atuação na EJA
Total
professores

de

Idades

Tempo
de
ensino na EJA

12
23 a 51 1 a 17 anos
Fonte: Elaboração Própria (2016).

Quantidade
Professores EJA I

de

2

Quantidade
professores EJA II

de

10

No roteiro utilizado para a entrevista, foram levantados dois blocos de questões
que abordaram, respectivamente: Identificação do professor/a/gestor/a (nome, idade,
cor, vínculo trabalhista, tempo de atuação na EJA e escolarização) e Concepções e
dados acerca da sua atuação na modalidade de ensino em questão.
Todo o material coletado nas entrevistas foi aproveitado para a análise, sendo
privilegiados alguns relatos, os quais apresentaram maior relevância para a
compreensão dos aspectos pesquisados. Ainda, entre os critérios estabelecidos no
presente estudo, constituiu-se como primordial verificar no discurso dos docentes qual o
seu compromisso com o saber historicamente acumulado e como vem atuando para que
o processo de ensino-aprendizagem na EJA se desenvolva de forma a contribuir para
que o/a aluno/a se aproprie dos saberes difundidos pela escolarização, como prioriza
Paulo Freire.
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A pesquisa revelou, referente à formação dos colaboradores, que dos quatorze
(14) entrevistados/as, cinco (5) são especialistas em áreas afins ao curso de graduação,
enquanto três (3) estão com Especialização em andamento. Ainda, uma (1) professora
está cursando Pedagogia, enquanto os demais (cinco professores/as) possuem formação
específica nas seguintes áreas: Agronomia, Bacharelado em Ciências Exatas e
Tecnologia, Letras com Inglês, Letras Vernáculas e Licenciatura em História, conforme
podemos verificar no Quadro VI a seguir:
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Quadro VI: Perfil dos/as professores/as da EJA da Escola Edivaldo Machado Boaventura
Nº

*Professor

Idade

Cor

Disciplina que leciona

Formação inicial

Negra
Parda
Negra

Tempo na
EJA
09 meses
04
01

01
02
03

Lene
Marta
Vanessa

29
44
30

EJA I- Nível I
EJA I- Nível II
Inglês

30

Não informou

01

Educação física

Pedagogia (em curso)
Pedagogia (em Curso)
Letras com Inglês
(em curso)
Educação Física

04

Michele

05
06
07
08
09
10
11

Edilton
Edmilson
Fábia
Eliete
Alana
Marilene
Delza

23
33
34
47
28
47
51

Negro
Preta
Preta
Branca
Parda
Parda
Preta

Matemática
Matemática e Informática
Artes
Historia
Língua Portuguesa e Atualidade
Língua Portuguesa e Inglês
Ciências

Bacharelado em Exatas
Agronomia
História
Geografia
Letras Vernáculas
Letras com Inglês
Ciências

Joelma

43

Parda

02
06
02
07
02
17
Não
informou
13

12

Geografia

Geografia

Formação Continuada
(Especialização)
Educação infantil (em curso)
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx

Vinculo

Educação física escolar (em
curso)
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Psicopedagogia

Temporária

Artes (Ensino da Arte)
Educação do Campo
Educação Ambiental e
Sustentabilidade (em curso)

Temporária
Efetiva
Temporária

Temporário
Temporário
Temporária
Efetiva
Temporária
Efetiva
Efetiva
Efetiva

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações coletadas na entrevista (2015).
* Alguns nomes são pseudônimos
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Quando questionados se receberam formação específica para atuarem na EJA, apenas
quatro (4) professores/as responderam que sim, sendo estas formações oferecidas pelo
Governo do Estado da Bahia em Programas e Projetos como: Todos Pela Alfabetização
(TOPA); PROJOVEM Urbano/TRILHA e Projeto MOVA-Brasil. Uma das professoras
mencionou ter participado de cursos de formação relacionados à EJA, porém, afirmou não
terem sido relevantes.
Constatamos que na instituição de ensino averiguada há uma deficiência no que diz
respeito à formação específica dos/as professores/as da EJA, uma vez que a maioria afirmou
não ter participado de cursos de formação específicos ou que estes cursos não implicaram de
forma expressiva em sua prática. Neste sentido, é possível avalizar que muitos profissionais
desta modalidade de ensino ainda não recebem as orientações necessárias para a realização de
um trabalho significativo com jovens e adultos, passando a atuar na área sem conhecer a
realidade do público, suas especificidades em relação ao ensino-aprendizado, o tipo de
metodologia que deve ser aplicado, as formas de avaliação mais adequadas, entre outras
questões – o que dificulta a construção do conhecimento pelo aluno e, entre outros fatores,
estimula a evasão escolar.

5.2 DIÁLOGO COM A EQUIPE GESTORA
Foram entrevistadas também as duas professoras que atuam na gestão da escola
(Direção e Vice-Direção), ambas com cargo comissionado/efetivo.
A partir da conversa com a equipe gestora da Escola Edivaldo Machado Boaventura
de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, podemos verificar que há uma preocupação com os aspectos
estruturais e instrumentais da Educação de Jovens e Adultos, haja vista que a gestão tem
buscado cursos de formação para os/as professores/as; o desenvolvimento de ações que
favoreçam o trabalho do/a professor/a, tal como a utilização da pedagogia freireana para
fundamentar sua prática na educação; são feitas visitas e realizados diálogos periodicamente
com os/as docentes a fim de acompanhar e orientar a sua prática em sala de aula, entre outras
ações.
A Diretora da instituição de ensino supracitada, a Profª Jeane, possui graduação em
Letras Vernáculas e Especialização em Estudos Literários. Já a Vice-Diretora, Profª Cleide, é
pedagoga, graduada também em Administração e Gestão Pública e especialista em Gestão
Escolar e Psicopedagogia. Cleide afirmou que, para nortear o seu exercício na Vice-Direção,
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participou de algumas formações oferecidas pelo Governo do Estado da Bahia, as quais
estavam relacionadas às Leis que regulamentam o atendimento a EJA.
Durante o diálogo, foram apontados pela gestão escolar alguns fatores que interferem
de forma a fragilizar a Educação de Jovens e Adultos da instituição. O cumprimento da carga
horária pelo/a aluno/a, a inadequação do horário do transporte aos horários das aulas, a
desmotivação por parte dos discentes e a falta de regulamentação de uma metodologia por
parte da Secretaria de Educação do município para a EJA são algumas das questões que
preocupam a equipe gestora.
Essas informações mencionadas pela gestão da escola são preocupantes na medida em
que tais fatores incidem diretamente no cotidiano da escola, e mais especificamente no
andamento do trabalho pedagógico e no processo de aprendizagem dos/as alunos/as.
Destacamos que o que a gestão chama de “regulamentação de uma metodologia por parte da
Secretaria” seria um acompanhamento pedagógico ao trabalho docente na EJA.

5.3 OPÇÃO DO/A PROFESSOR/A EM LECIONAR NA EJA

Quando perguntados sobre o que os levou a lecionar na EJA, sete (7) professores/as
afirmaram que não foi uma escolha por afinidade, tendo como motivos a disponibilidade e
carga horária. Apesar disso, três (3) destes professores/as disseram se identificar com esta
modalidade de ensino. Quanto aos demais entrevistados, alegaram que atuam na EJA por
opção, sendo os motivos evidenciados a busca por novas experiências docentes e a afinidade
com o público em questão, conforme podemos verificar no gráfico a seguir:
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Gráfico II: Opção dos/as professores/as em lecionar na EJA

Fonte: Elaboração Própria (2016).

Como afirmado pela gestão escolar, muitos professores/as quando passam a lecionar
na EJA o fazem para cumprir a carga horária, não sabendo, muitas vezes, o que irão encontrar
nas salas de aula. Deste modo, começam a conduzir o processo de ensino e aprendizagem sem
conhecer as especificidades dos alunos da EJA, aplicando para o mesmo as metodologias
utilizadas no “ensino regular” (ao qual, na maioria das vezes, já estão acostumados). Nesta
perspectiva, a educação para jovens e adultos “recebe uma moldura que não lhe cabe”, sendo
que, boa parte das vezes, toda a expectativa do aluno da EJA que procura o ambiente escolar
buscando a transformação social e pessoal se perde em meio aos saberes que não são
desejáveis por ele; em torno de discursos que não contemplam as suas vivências.
Logo, o professor da EJA deve entender que mesmo que lecionar nesta modalidade de
ensino não tenha sido sua primeira opção, é um fato que exige dele dedicação, pesquisa,
reflexão, criticidade e, sobretudo respeito à pessoa, aos seus saberes e aos seus anseios.
Afinal, todo processo educativo deve ser construído sobre estas bases.

5.4

A PRESENÇA

DA

METODOLOGIA

FREIREANA NA

PRÁTICA DO/A

PROFESSOR/A

Dentre os/as entrevistados/as, dez (10) já tiveram contato com pesquisas de Paulo
Freire, embora três (3) destes não utilizem os pressupostos descritos pelo autor para conduzir
a sua prática docente: afirmou-se que, normalmente, esta prática é conduzida por “caminhos
78

do dia a dia” na sala de aula (fala da professora Marta, do Nível II, graduanda em Pedagogia);
que no curso de graduação que freqüentou não eram discutidas as pesquisas de Freire
(discurso da professora Vanezza, de Inglês) e que busca outros discursos para a EJA, como a
área de saúde (afirmação da professora Michele, de Educação Física).
De acordo com as falas dos/as professores/as entrevistados/as sobre a questão, alguns
aspectos merecem atenção especial. Conforme a professora Joelma, Licenciada em Geografia,
ao realizar o plano de curso e de aula “não temos orientações para que nossa prática seja
pautada nos ensinamentos de Freire”. Ainda, a professora Vanezza, que leciona Inglês, afirma
que não utiliza a proposta do autor, pois “no curso de Inglês (Letras com Inglês) não fala de
Freire”. Conquanto, ao continuar a sua fala, diz: “A única professora que falou de Freire foi a
do Estágio I, e o professor de Metodologia, que solicitou que fizesse a leitura de um livro”.
É importante salientar que, apesar de ser considerado um dos grandes teóricos da
Educação de Jovens e Adultos, as obras de Paulo Freire nem sempre são usadas como aportes
pelos/as professores/as desta modalidade de ensino, como verificado através das entrevistas
das quais dois/duas (2) professores/as disseram não terem lido nem utilizado estudos do autor
na sua prática docente. Com isso, levantamos um questionamento: a ausência de
conhecimento e a não utilização dos pressupostos teóricos metodológicos freireanos na prática
de docentes pode ser justificada pela falta de interesse dos/as professores/as em pesquisar
sobre o autor ou pelas perspectivas de cursos específicos, que não priorizam a análise de
Freire na Academia?
A fala da professora Vanezza apresenta uma dubiedade haja vista que, ao mesmo
tempo em que assegura que no curso não fala de Freire, remete-se a dois professores deste
mesmo curso que, respectivamente, iniciou discussão e propôs leituras relacionadas ao autor.
A partir daí surgem questões que merecem ser refletidas. Considerando que Paulo Freire, na
modalidade de ensino em análise, traz um discurso extremamente relevante, norteador não só
no tocante ao planejamento e aspectos metodológicos, mas, em especial, no que se refere ao
trato com o público da EJA, porque alguns professores/as ignoram as suas pesquisas ou não
são devidamente orientados a utilizá-las em seu exercício/prática?
Este cenário tem uma implicação direta na prática docente em sala de aula, haja vista
que as apropriações das leituras freireanas corroboram com estratégias metodológicas para
sala de aula. Consideramos que Paulo Freire em seus discursos apresenta uma experiência
pedagógica específica ao trabalhar com os sujeitos da EJA, deste modo, se tornaria uma
leitura importante para a formação do/a professor/a. Este panorama apresenta um prejuízo no
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fazer docente, ou seja, no “eu professor/a” para o “eu aluno/a”, sendo prejudicado o “nós”
envolvidos com o processo.
A Vice-Diretora da Escola Edivaldo Machado Boaventura, Cleide, assegurou durante
a entrevista que o município oferece aos/as professores/as cursos de formação na Educação
Jovens e Adultos, porém, “[...] a maioria dos profissionais da educação estão na EJA para
fechar a carga horária e não tem disponibilidade para formação”, pois, “[...] sempre coincide
com horário de trabalho em outras escolas”. De acordo com a entrevistada, uma solução para
este problema poderia ser a oferta de cursos de formação no noturno.
No que diz respeito à utilização da pedagogia freireana para fundamentar teoricamente
e metodologicamente o processo de ensino e aprendizagem, sete (7) professores/as apontaram
diversos motivos para justificar a preferência pelos estudos do autor. Foi citada a importância
de Freire em diferentes aspectos, como condução do planejamento escolar para a EJA e
formação do sujeito. Através das entrevistas, ficou evidente que alguns/algumas
professores/as utilizam, de fato, os pressupostos do teórico supracitado, reconhecendo-o como
referencial teórico para sua prática docente. Ainda, evidenciamos a necessidade de se
compreender o papel do/a professor/a no processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo-se
a função social da Educação de Jovens e Adultos para o alunado.
Embora reconheçam a importância dos estudos de Freire para a EJA, nem todos os/as
professores/as demonstraram segurança ao expor suas concepções acerca dos pressupostos
teóricos do autor, apresentando uma visão superficial com relação a sua proposta para jovens
e adultos. Em suma, o que os/as professores/as entrevistados/as mencionaram sobre Freire e a
sua relação com a EJA é a necessidade de análise da realidade do/a aluno/a e adequação dos
conteúdos e metodologia ao público alvo – aspectos que, apesar de muito importantes, fazem
parte não só da realidade da EJA, mas de todas as modalidades de ensino. Mesmo os/as
professores/as que afirmaram não ter mantido nenhum tipo de contato com as leituras de
Freire apontaram a importância de se reconhecer as necessidades do/a aluno/a da EJA, uma
vez que são alunos/as diferenciados (com perspectivas diferentes dos/as alunos/as do “ensino
regular”; com um histórico de vivências também bastante específicas, etc.). Neste sentido,
embora não sinalizem as pesquisas freireanas como referência, utilizam, mesmo sem
reconhecerem a sua importância, os conceitos do autor para a Educação de Jovens e Adultos.
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5.5 RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A PARA A PRÁTICA NA EJA

Com relação à relevância da formação docente para a prática na EJA, foram obtidas
respostas distintas, as quais apontaram não só para a importância da formação do/a
professor/a para a prática escolar, mas indicaram a necessidade de transformações neste
sentido. Para a maioria dos/as professores/as entrevistados/as, a formação é indispensável na
condução do processo de ensino aprendizagem, uma vez que direciona o/a docente na tomada
de decisões, melhorando, por conseguinte, a qualidade do ensino.
Segundo a professora Vanezza, a formação para EJA é necessária haja vista que “o
currículo é diferente, pois as formações para as demais modalidades de ensino não servem de
certo modo para a EJA”. Alguns dos/as entrevistados/as apontam que, apesar de sua
importância, a formação não tem sido suficiente para preparar os/as professores/as. O
professor Edmilson, agrônomo que leciona Matemática e Informática na EJA, faz uma análise
em relação à formação docente: “Deveria ocorrer de forma primordial, o que possibilita
compreensão da própria vivência do/a estudante da EJA”. De acordo com a professora Delza,
Licenciada em Ciências e Especialista em Educação do Campo, a formação docente é
“precária”, sendo que “educar é uma tarefa difícil, porque exige do educador”. No entanto,
apesar de reconhecerem a importância da formação, de acordo com informações da gestão
escolar, estes não costumam participar dos cursos de formação oferecidos pelo município, o
que gera fragilidade em termo de sua prática docente.
A partir do posicionamento dos/as entrevistados/as sobre o assunto, percebemos
disparidades entre a concepção que se tem sobre a formação do/a professor/a, uma vez que,
apesar de a maioria acreditar na relevância da formação profissional, percebemos também
problemas em relação à eficácia deste processo. Isso é confirmado quando os/as
entrevistados/as são indagados sobre o que deve ser priorizado na formação de professores/as
da EJA. Na ordem de relevância, segundo a fala dos/as entrevistados/as, foram citados os
seguintes aspectos, os quais, conforme os/as professores/as deveriam ser mais bem discutidos:
metodologia aplicada na EJA; a realidade do/a aluno/a e a condição do mesmo na sala de
aula; planejamento escolar; concepções que norteiam a prática do/a professor/a; índices de
evasão, educação do campo e questões étnico-raciais. Esses aspectos serão contemplados nos
Diálogos Formativos, conforme visto no Capítulo que trata sobre os Caminhos Metodológicos
da Pesquisa.

81

Para a professora Joelma, referente à formação profissional do docente da EJA deveria
ser garantido: “Um estudo mais aprofundado das concepções de aprendizagem que
fundamentam a prática do professor em sala de aula, em especial a teoria de Paulo Freire”.
Ainda, para o professor Edson, que leciona Matemática na EJA, é preciso que se preze “uma
metodologia diferenciada em relação ao diurno, tendo em vista que o público é específico e
diferenciado”.
Sobre o processo de formação do/a professor/a da EJA, Gadotti e Romão (2000)
discutem que os/as professores/as que trabalham nesta modalidade de ensino, em sua maioria,
não estão preparados para este campo de atuação, sendo, em geral, leigos ou pertencentes ao
próprio corpo docente de outros segmentos. Isso pode ser constatado na pesquisa, visto que
parte dos/as professores/as entrevistados/as, como dito anteriormente, aponta que a sua
formação não subsidiou seu trabalho na EJA, que não participou de cursos de formação
específica nem se disponibiliza com freqüência para participar dos cursos de formação
oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
A professora Marilene, Licenciada em Língua Portuguesa e Inglesa, expõe a sua
opinião no sentido de que seja afiançada uma formação adequada ao/a professor/a: “[...] são
alunos/as que pararam a muito tempo de estudar, necessitando de um conteúdo programático
específico às suas necessidades já que suas faixas etárias estão avançadas”. Nesta perspectiva,
o/a professor/a deve estar em processo de formação para lidar com o público da EJA,
desenvolvendo uma proposta teórico-metodológica que se adéqüe aos interesses destes/as
alunos/as.
Além disso, pensar o conteúdo programático e a faixa etária do/a aluno/a da EJA,
automaticamente nos leva a refletir acerca da evasão escolar. Conforme Jeane, diretora da
instituição em análise, um dos maiores problemas relacionados à EJA na instituição é a
evasão escolar, atribuindo o fato às metodologias utilizadas em sala de aula e a falta de
interesse por parte dos/as alunos/as. Para a professora Aline, Licenciada em Letras
Vernáculas, a evasão escolar é um dos problemas que deveria ser mais bem discutido durante
o processo de formação docente na EJA.
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Gráfico III: Dados de alunos concluintes e evadidos-EJA (2015)

44,44%
56,56%

Fonte: Ata dos Resultados Finais/ Pesquisa de Campo (2015).

À luz das idéias de Néri (2009), constituem-se em motivações para a evasão escolar:
dificuldades de acesso à escola; necessidade de trabalhar e gerar renda para a família; a falta
de interesse; entre outros motivos. Nestes casos, conhecer as especificidades dos/as alunos/as
e refletir acerca das suas vivências e condições sócio-econômicas pode contribuir para a
diminuição dos casos de evasão na EJA, uma vez que, através do conhecimento, o/a
professor/a pode propor alternativas para o enfrentamento à questão.
Referente à postura do/a professor/a e às transformações que esta pode provocar na
Educação, Freire (2006) analisa que é importante se colocar diante da realidade, sendo
indispensável uma postura mediada pela “ação-reflexão”. Com isso, torna-se possível
transformar o mundo e contemplar, de forma mais justa, os interesses dos sujeitos que o
[re]fazem. Para o autor, a preocupação do/a educador/a deve ser em estabelecer sobre a escola
uma reflexão crítica sobre a realidade, permitindo o cumprimento e a inserção de todos
através da construção do seu projeto histórico.
Para Freire (2001), a inclusão ocorrerá, apenas, se houver a conscientização e
valorização da pessoa humana a partir da realidade na qual ela está inserida. O processo de
ensino aprendizagem ofertado/a aos/as alunos/as da EJA requer uma prática pedagógica
centrada na compreensão e no respeito à pessoa, bem como aos saberes construídos pelos
sujeitos em suas vivências. Deste modo, os/as docentes/as da Educação de Jovens e Adultos
devem atuar valorizando a trajetória sócio-histórica e cultural de cada sujeito. Neste sentido,
podemos contribuir para que os jovens e adultos não evadam das escolas qualificando melhor
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os/as professores/as que atuam na EJA e dessa forma, promover uma educação críticoreflexiva, capaz de despertar no aluno/a novos/as saberes e intenções frente à sociedade em
que vivem.
A seguir, falaremos do caminho percorrido nos diálogos formativos em busca da
construção e potencialização da proposta formativa.

5.6 CAMINHO PERCORRIDO NOS DIALOGOS FORMATIVOS
5.6.1 Recortes e relatos dos diálogos formativos
Foram realizados 07 encontros de diálogos formativos com os/as professores/as da
Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura-Cabaceiras do Paraguaçu, os quais
consideramos momentos de aprofundamento teórico, ressignificação do exercício pedagógico
e de partilha das experiências.
Para os encontros contamos com a parceria do Fórum da Educação de Jovens e Adultos
do Recôncavo da Bahia, Fórum da Educação do Campo do Recôncavo e com uma
Pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Educação Contemporaneidade/ UNEB, que
contribuíram com a mediação das discussões nos diálogos formativos. Essas mediações se
deram a partir de discussões de temáticas anteriormente sugeridas pelos professores da escola,
de acordo com necessidades apontadas nas entrevistas previamente realizadas.
Os momentos formativos ocorreram de fevereiro a abril de 2016, em espaço preparado
pela Direção da Escola. Para tanto, estaremos apresentando na seqüência recortes de relatos
de alguns/algumas professores/as em momentos dos diálogos formativos, além de pontos
significativos que se deram no decorrer da formação.
Trazemos à baila a temática Pedagogia de Paulo Freire, que foi conduzido pela
facilitadora Profª. Joseane Costa (Fórum EJA Recôncavo da Bahia e Professora da EJA). A
professora refletiu o tema a partir da idéia de que a pedagogia de Paulo Freire é uma
pedagogia do oprimido. Trazendo uma reflexão sobre a importância de uma visão crítica por
parte dos/as professores/as e a necessidade de entender a libertação do estado de opressão
como uma ação social e que não acontece isoladamente.
Assim podemos considerar que a visão crítica a que se refere é aquela que possibilita
conhecer o problema e propor soluções, se sensibilizar com o outro, se colocar no lugar do
outro. Como já nos lembra Paulo Freire, “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta
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sozinho: os homens se libertam em comunhão” (2002, p. 29). E é exatamente nesse processo
de comunhão que se confirma a relevância da intervenção do/a professor/a da EJA.
Os/as professores/as relatam que trabalhar com a Pedagogia de Freire, é discutir com
os/as alunos/as a realidade concreta, considerando as experiências que os/as alunos/as
possuem, mostrando o novo ao/a aluno/a sem hierarquizar o saber. Pontuaram também que
precisam ressignificar as atividades que são realizadas na sala de aula, pois é preciso ter
cuidado para que não sejam desempenhadas pedagogias direcionadas para a criança e sim
para jovens e adultos.
De acordo com os relatos dos/as professores/as, na Escola Edivaldo Machado
Boaventura, desde 2015, tem uma turma da EJA I, alunos egressos do Projeto MOVA-Brasil,
sendo que a professora que leciona na turma é a mesma que exerceu a função de monitora no
período do Projeto MOVA-Brasil e por desempenhar um bom trabalho e a pedido dos alunos
foi contratada pelo município. Sobre o Projeto MOVA-Brasil uma professora cita:
O Projeto MOVA-Brasil é uma proposta pedagógica viva de Paulo Freire, onde tenho
experimentado de perto. A professora realizou uma atividade que discutia sobre
políticas públicas, levou alunos para a Câmara de Vereadores para conhecer de perto
os nossos legisladores, como também os alunos foram solicitar melhoria para o nosso
município. Isso não é Freire vivo! (Professora Cleide).

Desse modo, este relato reafirma o Projeto MOVA-Brasil como uma inspiração de
Freire, como um Projeto que adota a concepção teórico-metodológica freireana da
problematização na realidade e agir sobre ela para transformá-la.
Na discussão sobre os/as sujeitos/as da EJA, conduzida pela facilitadora profª. Marilia
Paz, mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade/UNEB,
com experiência como professora da EJA, os/as docentes relatam que na Escola Edvaldo os/as
sujeitos/as jovens são alguns indisciplinados, não tem respeito e noção de valores, são poucos
os jovens que têm interesse e tentam conciliar o trabalho com estudo. Já os sujeitos adultos
são pais e mães de família, trabalhadores do campo e da cidade, domésticas. Além disso, os/as
professores/as relatam que os/as estudantes adultos foram afastados da vida escolar por
diversas situações em sua vida, tiveram de trabalhar cedo para ajudar no sustento da família,
os estudos na época não era prioridade, não tinha acesso à escola.
Arroyo (2005, p. 29) afirma que “desde que a EJA é EJA, os jovens e adultos são os
mesmos: pobres, desempregados, vivem da economia informal, negros, vivem nos limites da
sobrevivência”. Sendo assim, há necessidade de perceber que pensar os/as sujeitos/as da EJA,
é trabalhar com e na diversidade, sabendo que a desigualdade tem sido a marca da diversidade
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em nosso país. Os/as alunos/as da EJA, sejam eles jovens ou adultos, são sujeitos/as de
direitos que, em determinado momento das histórias de suas vidas e por motivos diversos,
foram deles retirados o direito à educação. Sobre essa discussão, o relato de duas professoras
chama atenção:
Nas turmas da EJA não temos salas homogênea, cada aluno tem uma história de
vida... a sala não deve ser homogênea, porque somos diferentes . (Professora Fabia).
Alguns alunos idosos em sua maioria acabaram desistindo no ano passado, pois os
jovens usam palavrões em sala de aula. Tivemos uma permanência dos educandos
idosos foi na turma dos alunos egressos do Projeto MOVA-Brasil, houve evasão
mínima de educandos... tivemos o incentivo do Padre. A professora Roselene
realizava atividades contextualizadas. (Professora Cleide).

Podemos perceber nos dois relatos a congruência ao respeito ao diferente, pois o
primeiro nos mostra as marcas que cada sujeito tem a partir de sua história de vida e o
segundo apresenta, inicialmente, um comportamento que pode ser reflexo de algumas dessas
marcas procedentes de suas histórias de vida, além de apresentar uma experiência de um
trabalho bem sucedido no campo da EJA, que resultou numa permanência dos alunos em sala
de aula, a partir do momento que o sujeito se sente respeitado em sua diversidade.
Outra questão que nos chamou atenção foi o relato da professora Aline, que diz: “realizei
uma atividade em sala de aula sobre identidade, e os/as alunos/as jovens me perguntaram por
que você que saber da minha vida?”. Assim, a partir da exposição da professora podemos
identificar que os alunos mais jovens têm uma resistência em falar de suas vidas e de seus
sentimentos, o que é compreensível devido às dificuldades enfrentadas por eles no decorrer de
sua trajetória de vida.
Ao trabalhar com a temática a evasão na EJA: como estimular a permanência, o grupo
elencou quais são os fatores que levam os alunos evadirem da sala de aula. Essas ideias foram
sistematizadas no quadro a seguir:
Quadro VII: Fatores que levam a evasão na Escola Edivaldo Machado Boaventura

Fatores que levam a evasão






Ausência de trabalho no município;
Falta de interesse por parte de alguns alunos jovens;
Conflito na relação dos jovens interdisciplinados com os adultos;
Falta de acolhimento por parte da escola;
Desconforto no ambiente de sala de aula- são recorrentes a indisciplina pelos alunos mais
jovens e os adultos não tolera muito;
 O transporte escolar não deixa os alunos próximos de suas casas.
Fonte: Pesquisa de Campo. Encontro Formativo (2016).
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Os fatores que levam a evasão em turma da EJA é um dos temas que está em debates e
reflexões no âmbito da educação pública. Para Arroyo (1997, p. 23), “Na maioria das causas a
evasão escolar tem a responsabilidade de atribuir à desestruturação familiar, e o professor e o
aluno não têm responsabilidade para aprender, tornando-se um jogo de empurra”.
Concordamos com Arroyo e reafirmamos que não podemos atribuir a evasão em turma da
EJA tão somente ao interesse dos/as alunos/as em permanecer em sala de aula. Isso nos
remete a um questionamento: o que a escola tem feito para atrair a permanência deste sujeito
e fazê-lo se interessar pelas as aulas?

Nessa direção, os/as professores/as da escola

responderam o que eles podem fazer para a permanência dos/as alunos/as na escola/sala de
aula: dinâmicas diversificadas; atividades condizentes com a realidade dos/as alunos/as;
criatividade e motivação no desenvolvimento das atividades; valorização dos/as alunos/as: se
sentirem parte integrante na escola; diversificação na metodologia, respeitando as
particularidades do/a discente.
Quando falamos de evasão escolar dos/as alunos/as da EJA, recordamos o relato da
professora Delza que diz: “uma aluna pediu para tirar a outra da sala de aula, pois o cabelo
dela é branco, ela é idosa. Usei isso para reflexão e trouxe também os alunos para reflexão
sobre esta questão”. Esse relato da professora Delza tem muito significados, pois apresenta
uma dura realidade. Coloca-nos em um sentimento de indignação e ao mesmo tempo de
paciência pedagógica. Essas contradições entre os jovens com os adultos na EJA é fruto de
conflitos da idade cronológica, pois são realidades e desejos distintos, mas são questões que
devem ser superadas pelos jovens da EJA, que às vezes são “depositados” em turma da EJA
sem querer sonhar junto com os demais alunos adultos, como pontua a Professora Aline: “os
alunos que estão repetindo várias vezes o mesmo nível durante vários anos são colocados à
noite sem eles quererem”. Esta fala, de certo modo, justifica o questionário que aparece no
relato da professora Delza, pois devemos ver o que não está dito, entender o contexto e a
“revolta” da aluna.
Após estas questões, os/as professores/as foram conduzidos a pensar sobre o respeito à
diversidade e a dignidade humana em todos os espaços educativos e de uma forma peculiar,
entre alunos/as da EJA. Percebendo inclusive que o não respeito a essa diversidade pode
contribuir para a evasão escolar.
A experiência formadora dos encontros dos diálogos foi significativa, pois possibilitou
momentos reflexivos sobre os pressupostos teóricos e metodológicos freireanos e
potencializou para a transformação das fragilidades identificadas na escola. Como nos diz
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Larrosa (2002, p. 21), “[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos
toca”. Nesse sentido, afirmamos que com esta experiência formativa pudemos experienciar
saberes que certamente contribuirão com mudança na prática pedagógica.

5.6.2 Avaliação dos diálogos formativos

Neste tópico serão apresentados os resultados dos diálogos formativos realizados com
os/as professores/as que participaram da formação desenvolvida a partir da pesquisa realizada
na Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura do município de Cabaceiras do
Paraguaçu-BA.
Dos/as doze (12) professores/as entrevistados/as no primeiro momento da pesquisa,
participaram dos diálogos sete (7) professores/as, os quais responderam a dois blocos de
questões: um referente à postura das formadoras e outro alusivo aos encontros de diálogos
formativos, somando o total de dez (10) perguntas, todas objetivas. Para tal, foi apresentada
uma legenda orientando a resposta dos/as professores/as, sendo 1 para insatisfatório, 2
corresponde a bom e 3 muito bom, de acordo com a Escala de Likert22 . Ainda, os/as
participantes relataram ao final do questionário avaliativo em que os diálogos formativos
contribuíram para a sua formação profissional na Educação de Jovens e Adultos.
No primeiro bloco, relativo à atuação da formadora, foi questionado se esta mediou o
conhecimento do grupo, mobilizou os conteúdos com segurança, valorizou e estimulou a fala
e discussão dos/as participantes e geriu o tempo favorecendo com êxito os encontros. Nesta
perspectiva, os resultados serão apresentados utilizando-se os conceitos correspondentes à
legenda supracitada.
Quanto à mediação do conhecimento, seis (6) professores/as assinalaram muito bom
ao modo como as formadoras mediaram o processo, sendo que somente um/a (1) participante
optou pelo conceito “bom”. No que diz respeito aos conteúdos, cinco (5) participantes
afirmaram ter sido “muito bom” enquanto dois/duas (2) marcaram a opção “bom”. Sobre a
valorização e estímulo à fala e discussão entre os/as participantes, todos apontaram “muito
bom” à forma como as mediadoras aturam na condução dos trabalhos e, quanto à gestão do
tempo em favor dos encontros com êxito, quatro (4) participantes disseram ter sido “muito
bom” e três (3) elegeram a alternativa “bom”.
22

É um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários e é a escala mais usada em
pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu
nível de concordância com uma afirmação.

88

Em geral, podemos afirmar que a avaliação sobre o desempenho das formadoras foi
bastante favorável, uma vez que os conceitos elegidos pelos/as professores/as participantes do
curso oscilaram entre bom ou muito bom, tornando significativa a ação desenvolvida pelas
condutoras do processo avaliado, como comprova o gráfico a seguir.
Gráfico IV: Avaliação de desempenho das formadoras

Dimensão Pedagógica - Quanto às
Formadoras
21,4%
78,6%

Professores que optaram
pelo conceito muito bom
Professores que optaram
pelo conceito bom

Fonte: Elaboração Própria (2016) a partir dos resultados obtidos através da Avaliação do Encontro
Formativo.

Referente aos diálogos formativos (segundo bloco de avaliação), os/as sete (7)
participantes tiveram que responder a seis (6) questões, sendo estas, respectivamente: os
diálogos esclareceram suas dúvidas; favoreceram a compreensão dos conteúdos trabalhados;
houve discussão e socialização das ideias; contribuíram para a melhoria profissional; a carga
horária foi satisfatória; e relação entre teoria e prática.
Tal como no bloco anterior, nenhum/a dos/as participantes optou pelo conceito
“insatisfatório”. No que diz respeito às questões direcionadas à avaliação do nível de
esclarecimento propiciado pelos diálogos, se estes favoreceram a compreensão dos conteúdos
trabalhados e se houve contribuição para a melhoria profissional, foram obtidos os mesmos
resultados: seis (6) professores/as afirmaram ter sido “muito bom” enquanto um (1) elegeu o
conceito “bom”. Quanto à discussão e socialização das ideias, todos escolheram o conceito
“muito bom”, de forma que, neste bloco, este foi o item mais destacado pelos participantes
como o mais bem trabalhado, a julgar pelo resultado da avaliação. Referente à carga horária,
cinco (5) professores/as assinalaram o conceito “muito bom” e dois (2) o conceito “bom”.
Sobre a relação entre a teoria e a prática, quatro (4) participantes afirmaram ter sido “muito
bom” o trabalho realizado e três (3) sinalizaram a opção “ bom”.
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Diante do exposto, avaliamos também como favorável os resultados dos diálogos
formativos realizados, haja vista que, de acordo com os/as participantes, os objetivos foram
atingidos satisfatoriamente, considerando-se, a partir daí, a possibilidade de fortalecimento e
continuidade da proposta voltada para os/as professores/as da EJA, como está ilustrado no
gráfico abaixo.
Gráfico V: Avaliação dos Diálogos Formativos

19%

Fonte – Elaboração Própria (2016) a partir dos resultados obtidos através da Avaliação do Diálogo Formativo.

De acordo com os/as professores/as que participaram dos diálogos formativos, além de
atenderem aos objetivos propostos, os diálogos foram significativos para o seu
desenvolvimento e prática profissional na EJA, pois contribuíram para o aprimoramento de
conhecimentos sobre a referida modalidade de ensino, propiciando maior reflexão acerca das
especificidades destes alunos/as e do cotidiano escolar.
Considerando os resultados obtidos, avaliamos como bastante construtivo os diálogos
de formação realizados, haja vista que a partir destes foi possível não só potencializar a
construção do conhecimento sobre a Educação de Jovens e Adultos, mas também, refletir
acerca das práticas que estão sendo desenvolvidas e que podem ser adotadas no cotidiano
escolar da EJA, de modo que esta reflexão, no decorrer dos diálogos formativos, favoreceu a
partilha de informações e opiniões entre os/as professores/as e de certo modo contribuirão
para a sua prática pedagógica e para o processo de aprendizagem dos/as seus/suas alunos/as.
Embora a maioria dos/as participantes tenha optado pelo conceito “muito bom” ou
pelo conceito “bom” diante das questões, exprimindo a satisfação dos/as participantes pela
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formação - o que só veio corroborar para o fortalecimento da proposta, consideramos a
possibilidade de, em outra oportunidade, realizar novos diálogos formativos, sendo antes
reavaliados os resultados da proposta em questão com a finalidade de promover uma ação
ainda mais expressiva diante das necessidades dos/as alunos/as da EJA, dos/as gestores/as e
dos/as professores/as que atuam nesta modalidade de ensino.
No último capítulo, abordaremos as considerações finais com a síntese do todo que foi
apresentado neste trabalho dissertativo.
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FIGURA XII: Livro MOVA-Brasil 10 anos.
Fonte: Livro MOVA-Brasil 10 anos (2013).

“Se Deus quiser, eu vou trocar todos os documentos. Eu já assino
nome. Eu ia para a Bodega e, quando ia fazer uma compra, não sabia
o troco que o bodegueiro me dava. Agora eu sei. Eu já sei umas
continhas, assino meu nome em todo canto” Dilmar Barros Ferreira Núcleo Paracuru-Ceará. (GADOTTI, 2013, p. 227).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O caminho trilhado nesse trabalho - Diálogo Formativo com os/as professores/as da
EJA e com os pressupostos teórico-metodológicos freireanos, trouxe à baila reflexões
resultantes da investigação realizada.
Este trabalho teve como objetivo fundamental compreender as interfaces entre a
formação do/a professor/a com os pressupostos teóricos e metodológicos de Paulo Freire,
tendo como questão problematizadora: qual é a relação entre a formação do/a professor/a com
os pressupostos teóricos e metodológicos de Paulo freire?
Com fundamento nas análises dos documentos, entrevistas e os diálogos formativos,
compreendemos que as discussões sobre Freire não aparecem no processo formativo inicial e
continuado dos/as professores/as da EJA da Escola Edivaldo Machado Boaventura, e quando
esse teórico aparece nas formações é de forma aligeirada, tornando assim o aprofundamento
teórico-metodológico enfraquecido. Agora pensemos como trabalhar com os/as sujeitos/as da
EJA e nunca ter lido e estudado alguma obra freireana?
Essa é uma indagação que merece atenção, pois sabemos que a maioria dos/as
professores/as que lecionam na EJA são professores/as indicados politicamente sem levar em
consideração a formação inicial e continuada, os quais às vezes não demonstram interesse em
participar de formações específicas para a EJA .
A metodologia da pesquisa-ação tomada neste trabalho foi a mais pertinente, haja vista
que, a partir dos anseios e fragilidades da escola pesquisada, foi construída uma proposta
formativa com a participação da coletividade escolar e, em seqüência, tivemos a realização de
uma ação que, nesse caso, foram os diálogos formativos, os quais ocorreram de modo
cooperativo por parte dos sujeitos da pesquisa.
Salientamos que além de contarmos com o coletivo da escola para a pesquisa, também
contamos com a colaboração do professor Roberto Padilha e o professor Edvaldo Boaventura,
sendo que o primeiro contribuiu para um maior entendimento do Projeto MOVA-Brasil e o
segundo para o esclarecimento do lócus da pesquisa; a participação de três colegas da turma
do MPEJA para a realização do pré teste; os Fóruns EJA e Educação do Campo, ambos do
Recôncavo; uma Pesquisadora do PPGEDUC; de modo que contribuíram com a mediação dos
diálogos formativos.
No decorrer deste estudo pudemos evidenciar os pressupostos teórico-metodológicos
de Freire através de ponderações de seu pensamento, que nos mostrou os principais momentos
da metodologia freireana: a investigação temática, tema gerador, problematização, ação-
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reflexão-ação, onde essa temporalização perpassa pela libertação dos sujeitos envolvidos no
processo, ou seja, sujeitos com uma visão crítica, capaz de mudar a sua realidade.
Esse jovem pernambucano de nome Paulo Freire, o qual fazia parte de uma delegação
que apoiava a educação de adultos e propunha, dentre outras mudanças, maior comunicação
entre o educador e o educando e a adequação do método às características das classes
populares. Neste sentido, entre o final da década de 1950 e início de 1960, a sociedade civil se
mobilizou, gerando novos debates em torno das reformas de base, dando início a uma visão
diferenciada sobre o analfabetismo no Brasil. As propostas de uma nova pedagogia de
alfabetização de adultos tinha Paulo Freire como principal referência. Freire, em suas
colocações com relação à problemática da educação de adultos, no Brasil, apontava o
analfabetismo como consequência da estrutura social não igualitária e não o contrário, como
faziam as autoridades.
As reflexões sobre a formação do professor da EJA foram realizadas durante o quarto
capítulo, onde pontuamos alguns destaques do processo histórico da política da EJA a partir
dos anos 60. Assim, percebemos que tivemos avanços no campo da EJA, principalmente no
tocante da legislação, considerando, sobretudo, a participação dos movimentos sociais
representados pelos Fóruns de EJA do Brasil.
Vale ressaltar que na CF de 1988, art. 208, inciso I, a EJA ganha destaque, aparecendo
como dever do Estado e direito de todos, mediante a obrigatoriedade e gratuidade do ensino
fundamental e médio, inclusive para os que não tiveram acesso à educação na “idade certa”.
Ainda, salientamos a presença da referida modalidade de ensino na LDBEN, Lei nº 9.394/96,
a qual assegura os mesmos direitos constante na CF, dentre outras políticas públicas que são
oriundas das lutas dos movimentos sociais. Ainda assim, em algumas situações, os jovens e
adultos têm os seus direitos negados.
Consideramos que atualmente, diversas iniciativas ocorrem, de modo que parcerias
são fortalecidas entre municípios, ONGs e Universidades, com espaços para debates através
dos Fóruns de EJA, os quais envolvem movimentos sociais, professores, estudantes,
sindicatos, universidades, sistema s, institutos federais e outros interessados. No entanto,
diante do exposto, infere-se que muito pouco os sujeitos da EJA foram olhados com
desinteresse político-econômico, sendo respeitados como sujeitos de direitos. Gadotti e
Romão (2006) analisam que em todas as situações em que a EJA esteve envolvida,
presenciou-se a hegemonia do Estado atuando de forma marcante.
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O referencial teórico utilizado no trabalho deu suporte para as reflexões realizadas ao
longo do texto, além de contribuir para subsidiar a análise das informações, colaborando então
para que o objetivo da pesquisa pudesse ser alcançado.
Ao falarmos do/a professor/a que leciona na EJA por opção, temos que pensar que
muitas das vezes esses/essas professores/as não têm identificação com essa modalidade da
Educação Básica e nunca fizeram leituras e/ou formação sobre o ensino de pessoas jovens e
adultas. É preciso que se tenha uma política pública de formação para os/as professores/as da
EJA.
Aqui colocamos também a necessidade de uma sensibilização por parte do/a
professor/a no que diz respeito a uma mudança de atitude, para que não aceite lecionar na EJA
apenas para cumprimento de carga horária, uma vez que já possui outras atribuições. E,
quando essa escolha se fizer necessária, que haja uma sensibilização no sentido de uma
abertura para aprofundamento de leituras que deem suporte teórico e metodológico e que
auxiliem o seu trabalho com jovens e adultos.
Consideramos relevante que o/a professor/a de jovens e adultos participe de cursos de
formação e que leve em consideração principalmente as especificidades e particularidades dos
sujeitos-alunos. E que a experiência formadora tenha significado para o/a professor/a e que
sua natureza seja de um espaço de socialização de experiências e apropriação do saber em
constante produção, assim construindo possibilidade de transformação das fragilidades da sua
realidade.
Entendemos que seja “sine qua non” à formação do/a professor/a da EJA e que essa
evidencie os princípios e práticas formativas no viés da teoria e metodologia de Paulo Freire,
pois este autor pensa a educação para a transformação humana e a autonomia do sujeito.
Os diálogos formativos contribuíram para ressignificar a identidade profissional do/a
professor/a cooperando para a sua formação inicial e continuada em serviço. Para Pimenta
(1997, p. 42), “[...] uma identidade profissional constrói-se com base na significação social da
profissão; na revisão constante dos significados sociais da profissão; na revisão das
tradições”. Diz também que a identidade profissional se estabelece na reafirmação das
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas pelo significado que cada
professor/a confere à atividade docente do seu cotidiano com base em seus valores, seu modo
de situar-se no mundo, suas histórias de vida, suas representações, seus saberes, suas
angústias e seus anseios. Além do que a formação para o/a professor/a possibilita associar
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teoria e prática, sendo essencial para o processo de aprendizagem, bem como proporciona
ao/a professor/a a partilha de experiências reais do cotidiano em seu contexto social.
Vasconcelos (2012) considera que o ser humano possui a capacidade de estabelecer
relações diversas e, para conhecer o mundo que o cerca, gerando novos conhecimentos, deve
exercitar esta capacidade. Neste sentido, podemos perceber que o/a professor/a atua como
sujeito nas suas relações de comunicabilidade e de interação com outros sujeitos.
A pesquisa se mostrou relevante na medida em que ajudou a responder algumas
questões levantadas no início deste trabalho. Foi possível perceber a inexistência de uma
formação específica para o professor da EJA que garanta o diálogo com os pressupostos
teóricos e metodológicos freireanos. Embora seja ofertada por parte do município, a formação
continuada para os/as professores/as não atende às especificidades dos professores e tão
pouco é destinada ao professorado da EJA. Vale salientar que mesmo que os docentes
trabalhem de certo modo com alguns princípios freireanos partindo da realidade do aluno, isto
não significa que se apropriaram das concepções de Freire com consciência crítica.
Outro fator que devemos considerar é que muitas vezes Freire não é discutido na
formação inicial dos/as professores/as, pois no espaço da academia infelizmente é descartado
por parte de alguns professores/as universitários, que consideram

Freire uma leitura

romântica, simplesmente amorosa, repetitiva e ultrapassada. Ao nosso ver, quando falamos de
Freire estamos falando de uma concepção de educação pautada na politização do sujeito, na
realização por si mesmo das mudanças, das ações que levam o sujeito a evoluir e se
fortalecer, ou seja, um sujeito empoderado (sujeito ativo no processo).
Falando sobre empoderamento, não podemos deixar de rememorar diferentes
momentos da implicação do pesquisador, que demarcou as suas experiências com os seguintes
campos do saber: Alfabetizador de Jovens e Adultos, Coordenador de turma de Alfabetização,
Pedagogo, Coordenador Municipal da EJA, membro do Fórum EJA Bahia, participante da
Coordenação Colegiada do Fórum EJA Recôncavo, Especializado em EJA, Professor da
Educação Básica na modalidade da EJA e Mestrando em EJA.
E ao chegar ao término dessa dissertação recomendamos que as formações para os/as
professores/as da EJA precisam dar voz ao saber da experiência do professorado, ouvir o/a
professor/a, ter discussão reflexiva acerca do ato formativo, para que esta tenha sentido,
significado, interação enquanto espaço de partilha de experiências, atendendo desse modo as
suas reais necessidades. Consideramos que a EJA há algumas décadas tem sido tema de
discussões em estudos relacionados à educação, de modo que alguns sujeitos ao longo deste
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período vêm se mobilizando para resguardar os direitos dos homens e mulheres jovens e
adultos da EJA e promover melhorias em sua qualidade de vida através do acesso à educação.
Em contraposição, o público da EJA, ao mesmo tempo em que se torna alvo de debates
favoráveis no que diz respeito à equidade nos deveres e direitos políticos e sociais, é apontado
pejorativamente por parte da sociedade, de modo que foi e ainda é marginalizado em sua
trajetória.
Precisamos dialogar com novas experiências no campo da EJA, a fim de
aprofundarmos mais essa discussão sobre a formação do/a professor/a e sua interconexão com
os pressupostos teóricos e metodológicos freireanos. E, para tanto, concluímos parafraseando
Freire (1991, p. 143): “saio como quem fica”, ou seja, saio, mas gostaria de ficar neste campo
de pesquisa; afinal, neste trabalho produzimos determinadas respostas e muitas outras
interrogações que ainda ficaram para as investigações vindouras.
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APÊNDICES
_____________________________________

APÊNDICE A - Roteiro da Entrevista Semiestruturada (Professor/a da EJA )
Tema da Pesquisa: Diálogos Formativos com os/as professores/as da EJA e os pressupostos
teóricos metodológicos frerianos

ROTEIRO DA ENTREVISTA
Professor/a
Nome:____________________________________Idade________Cor ____________
Vínculo Trabalhista: ( ) Efetivo ( ) Temporário
Tempo de Atuação na EJA :______________
Disciplina que leciona na EJA:_________________________________________
Escolarização: ( ) Ensino Médio- Magistério/ ( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior em curso, qual? __________________________
( ) Ensino Superior Completo, qual? __________________________
( ) Especialização em andamento, qual? _______________________
( ) Especialização completa, qual? __________________________

1- Antes de lecionar na EJA, você teve formação na área da EJA? Qual (ias)?
2- Por que você leciona em turma da EJA? Justifique.
3- Você já fez alguma leitura dos livros de Paulo Freire? Qual? Você utiliza a pedagogia
freireana para fundamentar teoricamente e/ou metodologicamente sua prática como
professor (a)? Como? De que forma?
4- Você considera a formação do professor (a) relevante para a prática da Educação de
Jovens e Adultos? Justifique a sua resposta.
5- A partir de suas experiências em sala de aula da EJA, o que deve ser garantido em
termo de tema em uma formação para os/as professores/as da EJA?
6- O município de Cabaceiras do Paraguaçu oferece formação para os/as professores/as
da EJA? Em caso afirmativo, essa formação segue os pressupostos teóricos de Paulo
Freire? Se sim, justifique.
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APÊNDICE B - Roteiro da Entrevista Semiestruturada (Direção)
Tema da Pesquisa: Diálogos Formativos com os/as professores/as da EJA e os pressupostos
teórico-metodológicos freireanos

ROTEIRO DA ENTREVISTA
Direção
Nome:____________________________________Idade________Cor ____________
Vínculo Trabalhista: ( ) Comissionado e Efetivo ( ) Comissionado e Temporário
Tempo de Atuação na EJA :______________
Disciplina que leciona na EJA:_________________________________________
Escolarização: ( ) Ensino Médio- Magistério/ ( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior em curso, qual? __________________________
( ) Ensino Superior Completo, qual? __________________________
( ) Especialização em andamento, qual? _______________________
( ) Especialização completa, qual? __________________________
1- Quais as principais dificuldades que a direção enfrenta na gestão da EJA na escola?
2- A escola tem coordenação pedagógica no turno que funciona a EJA? Caso não, quem
realiza essa função?
3- Tem proposta pedagógica para esta modalidade de ensino na escola? Quando foi
construída? Que segmentos envolveu?
4- A que fatores a direção atribui a evasão na EJA na escola?
5- Na sua compreensão, que temas devem sem contemplados em uma formação para
os/as professores/as da EJA? Que metodologias devem ser desenvolvidas?
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APÊNDICE C - Roteiro da Entrevista Semiestruturada (Vice Direção)

Tema da Pesquisa: Diálogos Formativos com os/as professores/as da EJA e os pressupostos
teóricos metodológicos freireanos

ROTEIRO DA ENTREVISTA
Vice direção
Nome:____________________________________Idade________Cor ____________
Vínculo Trabalhista: ( ) Comissionada e Efetivo ( ) Comissionada eTemporário
Tempo de Atuação na EJA :______________
Disciplina que leciona na EJA:_________________________________________
Escolarização: ( ) Ensino Médio- Magistério/ ( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior em curso, qual? __________________________
( ) Ensino Superior Completo, qual? __________________________
( ) Especialização em andamento, qual? _______________________
( ) Especialização completa, qual? __________________________
1- Você é Vice diretora no turno que funciona a EJA por opção?Explique
2- Antes de ser vice diretora na EJA, você teve formação na área da EJA?Qual?.
3- Você já fez alguma leitura de Paulo Freire? Você utiliza a pedagogia freireana para
fundamentar teoricamente e metodologicamente sua prática como professor (a)?
Como? De que forma?
4- Você considera a formação do professor (a) relevante para a prática da Educação de
Jovens e Adultos? Justifique a sua resposta.
5- Você considera importante que o município de Cabaceiras do Paraguaçu, oferte a
formação para os/as professores/as da EJA? Por quê?
6- Quais são as suas atividades na escola enquanto vice- diretora da EJA?
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APÊNDICE D- Proposta Formativa para os/as professores/as da EJA da Escola Edivaldo
Machado Boaventura
Título do Projeto
 Reflexões sobre o fazer Pedagógico na EJA
Instituições Envolvidas
 Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura;
 Universidade do Estado da Bahia – Mestrado Profissional em Educação de Jovens e
Adultos;
Coordenação das Atividades
 Juarez da Silva Paz – Pesquisador da Universidade do Estado da Bahia;
 Prof. Dr. Tania Regina Dantas - Orientadora;
Parceiros Formadores
 Profª. Joseane Costa - Fórum EJA Recôncavo;
 Profª. Ednalva Fiuza - Fórum de Educação do Campo do Recôncavo;
 Profª. Marilia Paz - Mestranda do PPGEDUC/UNEB.
Justificativa
A Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura está localizada na cidade de
Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo da Bahia, com a oferta da Educação de Jovens e
Adultos no Nível I, II, III e IV no turno noturno, tendo um total de 221 alunos matriculados
no ano de 2015.
A EJA nesta escola tem um corpo docente de 12 professores/as, com formações
variadas: Pedagogia, Letras Vernáculas, Letras com Inglês, Educação Física, Bacharelado em
Exatas, Agronomia, História, Geografia, Ciências e Geografia. Para esse grupo de
professores/as foi proposto entrevista, a fim de coletar informações referentes ao processo
formativos e sua relação com a EJA, respondendo às seguintes questões:
- Antes de lecionar na EJA, você teve formação na área da EJA? Qual(is).
- Por que você leciona em turma da EJA? Justifique.
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- Você já fez alguma leitura dos livros de Paulo Freire? Qual? Você utiliza a
pedagogia freireana para fundamentar teoricamente e/ou metodologicamente sua prática como
professor/a? Como? De que forma?
- Você considera a formação do professor/a relevante para a prática da Educação de
Jovens e Adultos? Justifique a sua resposta.
- A partir de suas experiências em sala de aula da EJA, o que deve ser garantido em
termo de tema em uma formação para os/as professores/as da EJA?
- O município de Cabaceiras do Paraguaçu oferece formação para os/as professores/as
da EJA? Em caso afirmativo, essa formação segue os pressupostos teóricos de Paulo Freire?
Se sim, justifique.

A partir das questões mencionadas e das respostas dos/as professores/as e da equipe
gestora, identificamos como fragilidade a falta de reconhecimento dos pressupostos
freireanos para a EJA e das necessidades formativas de seus/suas sujeitos/as; evasão nas
turmas da EJA e a ausência do planejamento como uma ação útil.
Na ordem de relevância de temáticas, segundo a fala dos/as entrevistados/as, deveriam
ser mais discutidas nos diálogos formativos, a saber: metodologia aplicada na EJA; a
realidade do/a aluno/a e a condição do mesmo na sala de aula; planejamento escolar;
alfabetizar sob a perspectiva do letramento; concepções que norteiam a prática do/a
professor/a; evasão escolar, educação do campo e questões étnico-raciais. Essas temáticas são
relevantes no processo de formação do profissional da Educação, na medida em que
possibilitará o aprofundamento teórico de conteúdos necessários para a formação dos/as
professores/as em serviço.
A partir da análise das entrevistas apresentamos esta proposta que se caracteriza pela
realização dos diálogos formativos com os/as professores/as da EJA da Escola Edivaldo
Machado Boaventura visando o reconhecimento dos pressupostos freireanos para a EJA,
identificando as necessidades formativas de seus sujeitos; discutindo a evasão nas turmas da
EJA e o planejamento como uma ação útil.
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Objetivos
Objetivo Geral
 Proporcionar aos/as professores/as da EJA da Escola Municipal Edivaldo Machado
Boaventura aprofundamento teórico e uma reflexão-ação que potencialize a
transformação das fragilidades identificadas na escola.
Objetivos Específicos
 Dialogar acerca da proposta da formação em seus aspectos básicos;
 Ampliar e aprofundar as discussões sobre a EJA no PPP da escola;
 Redirecionar a proposta de alfabetização na perspectiva do letramento;
 Possibilitar um aprofundamento teórico e prático sobre planejamento;
 Contextualizar a trajetória sócio-histórica da educação dos jovens e adultos;
 Conhecer quem são os sujeitos da educação de jovens e adultos;
 Refletir sobre os pressupostos teóricos e metodológicos da pedagogia freireana;
 Dialogar sobre a identidade, demandas e diversidade étnicas do/a sujeito/a histórico
das classes populares e oriundos/as do campo;
 Identificar as causas da evasão na EJA e propor estratégias para a permanência dos/as
estudantes na escola;
 Compreender a importância do planejamento para o gerenciamento de sua prática
enquanto mediador do conhecimento;
 Avaliar os diálogos formativos.

Temáticas
 Proposta da formação;
 Alfabetização e Letramento;
 PPP da Escola;
 Breve Histórico da Educação de Jovens e Adultos;
 Quem são os/as sujeitos/as da EJA?
 A Pedagogia de Paulo Freire;
 O círculo da cultura na perspectiva da intertransculturalidade;
 A evasão na EJA: como estimular a permanência;
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 Planejamento ação útil.

Estratégias
 Dinâmica de integração;
 Discussão coletiva da proposta da formação inicial;
 Construção do contrato didático;
 Tempestade de Ideias;
 Exposição participada de slides sobre as temáticas;
 Compartilhando experiências em grupo;
 Diálogos Reflexivos;
 Exposição de painel;
 Leitura de Textos;
 Dinâmicas pedagógicas;
 Leituras fílmicas;
 Oficina e produção de texto;
 Análise de diferentes gêneros textuais;

Recursos Didáticos
 Planificação dos Encontros Formativos;
 Cartolina, Papel ofício, Cola, Tesoura, Papel colorido, Pincel atômico, Barbante, Fita
adesiva, Papel Metro, Piloto permanente e de quadro branco, Quadro e Textos;
 Vídeos;
 Data-show e Notebook.
Avaliação

 Os critérios avaliativos foram: Participação/assiduidade durante atividades
desenvolvidas nos encontros formativos e o preenchimento do instrumento final de
avaliação.
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QUADRO VII: Quadro Síntese dos Diálogos Formativos

-Quadro de planificação
- Projeto Político Pedagógico da Escola
- HADDAD, Sérgio. PIERRO, Maria C. Di.
Escolarização de Jovens e Adultos. Revista
Brasileira de Educação, 2000.
- DANTAS, Tania. Professores de Adultos:
formação, narrativas autobiográficas e
identidade profissional: UAB (Tese de
Doutorado), 2009.
Encontro estadual preparatório à VI
CONFINTEA, Brasil - Educação e
Aprendizagens de Jovens e Adultos ao
Longo da Vida. Grupo de Trabalho Sujeitos
da EJA, 2008.
Como Alfabetizar Letrando no Ensino da
JA? Autora: Gleyce Kelly de Souza e coautora: Taciene Kelly Lino de Souza
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia:
saberes necessários à prática educativa,
1996.
O “Círculo de Cultura” na perspectiva da
intertransculturalidade,
Paulo Roberto
Padilha
,
disponível
em:
https://gepffaccat.files.wordpress.com/2012/
10/o-cc3adrculo-de-cultura-na-persepectivaintertransculturalidade-paulo-robertopadilha.pdf
BARBOSA, Maria José. Reflexões de
educadoras/es e educandas/os sobre a evasão
na escolarização de jovens e adultos.
Disponível
em:
https://www.ufpe.br/cead/eja/textos/maria_j
ose.pdf.
FREIRE, Paulo. Educação de adultos:
algumas reflexões. In: GADOTTI, Moacir.
ROMÃO, José E. (orgs.). Educação de
Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta,
1995.

-Falta de reconhecimento dos pressupostos da EJA e das necessidades
formativas de seus sujeitos.

REFÊRENCIA BÁSICA

- Proposta da formação
- Construção do contrato
didático.
- PPP da Escola
-Breve
Histórico
da
Educação de Jovens e
Adultos;

- Evasão nas
da
turmas
EJA.

TEMAS

-A evasão na EJA: como
estimular a permanência

-Ausência do
planejamento
uma
como
ação útil

FRAGILIDADE

-Planejamento ação útil

-Quem são os/as sujeitos/as
da EJA?

-Alfabetizar
sob
a
perspectiva do letramento

-A Pedagogia de Paulo
Freire
-O circulo da cultura na
perspectiva
da
intertransculturalidade

-Avaliação do percurso formativo

C/H/
A
3h

3h

4h

3h

2h

3h

3h

1h
Total

25

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir dos Encontros Formativos (2016).

Certificação
Foram certificados com 25 h/a os participantes dos Diálogos Formativos, assinado
pelas seguintes estabelecimentos:
 UNEB – Universidade do Estado da Bahia- MPEJA;
 Escola Edivaldo Machado Boaventura.
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APÊNDICE E - Questionário da Avaliação dos Diálogos Formativos

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DOS DIÁLOGOS FORMATIVOS
LEGENDA: 1 – INSATISFATÓRIO (Aperfeiçoar)/ 2 – BOM (Fortalecer)/ 3– MUITO BOM (Continuar)

1-DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Pontuação:
1

2

3

1.1-QUANTO AS FORMADORAS
Mediou o conhecimento do grupo
Mobilizou os conteúdos com segurança
Valorizou e estimulou à fala e discussão dos participantes
Houve gestão do tempo favorecendo a conclusão com êxito dos encontros
1.2 –QUANTO AOS DIÁLOGOS FORMATIVO
Esclareceu dúvidas
Favoreceu a compreensão do(s) conteúdo(s) trabalhado(s)
Houve discussão e socialização das ideias
Contribuição para a melhoria profissional
Carga horária
Relação teoria/prática

Faça um breve relato do que significou esses encontros formativos
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APÊNDICE F- Certificação dos Diálogos Formativos
FRENTE

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA- UNEB
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CERTIFICADO
Certificamos que XXXXXXXXXXXXXXXX participou dos Encontros Formativos: Reflexões sobre o
fazer pedagógico da Educação de Jovens e Adultos, vinculados a uma pesquisa de mestrado do Programa
de Pós Graduação em Educação de Jovens e Adultos, no período de 19 de fevereiro a 14 de abril de 2016
na Escola Edvaldo Machado Boaventura- Cabaceiras do Paraguaçu-BA, totalizando uma carga horária
total de 25h.
Salvador-BA, 30 de abril de 2016

Jeane da Silva Passos

Juarez da Silva Paz

Diretora da Escola Edvaldo Machado Boaventura

Orientando/Pesquisador

Tania Regina Dantas
Orientadora e Coordenadora do MPEJA

FUNDO

TEMÁTICAS
 Alfabetização e Letramento;
 Breve Histórico da Educação de Jovens e Adultos;
 Quem são os sujeitos da EJA?
 A Pedagogia de Paulo Freire;
 O circulo da cultura na perspectiva da intertransculturalidade;
 A evasão na EJA: como estimular a permanência;
 Planejamento ação útil.
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ANEXOS
_________________________________________
ANEXO A: REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AÇÕES DO FÓRUM EJA RECÔNCAVO

FIGURA XIII - Roda de Prosa do Encontro Preparatório da Bahia para a IV CONFINTEA 2008
Fonte: Arquivo Pessoal (2008).

FIGURA XIV - Mesa de Experiências Exitosas - Encontro Preparatório da Bahia VI CONFINTEA
Fonte: Arquivo Pessoal (2008).
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FIGURA XV - Conferência de Abertura - II Encontro do Fórum EJA Recôncavo- Muritiba - BA
Fonte: Arquivo Fórum EJA Recôncavo (2010).

FIGURA XVI- Diálogo de experiências em EJA- II Encontro do Fórum EJA Recôncavo- Muritiba-BA
Fonte: Fórum EJA Recôncavo (2010).
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FIGURA XVII- Reflexão da EJA no Estado da Bahia- II Encontro do Fórum EJA Recôncavo- Muritiba-BA
Fonte: Fórum EJA Recôncavo, 2010.

FIGURAXVIII- Roda de Prosa Itinerante em Muritiba
Fonte: Fórum EJA Recôncavo (2010).
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FIGURA XIX - III Encontro de Educandos do Projeto MOVA - Brasil - Núcleo Recôncavo
Fonte: Projeto MOVA - Brasil/ Núcleo Recôncavo II (2014).
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ANEXO B: CARTA DE CESSÃO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
MESTRADO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MPEJA

CARTA DE CESSÃO

Eu, _________________________________________________, brasileiro (a), maior,
declaro para os devidos fins que cedo o direito da entrevista, concedida por mim no dia ___
de _________ de _____, para o Mestrando Juarez da Silva Paz usá-la integralmente ou em
partes, autorizando o uso ( ) do meu nome ( ) de um pseudônimo, sem restrições de prazos
e citações, para a sua dissertação de Mestrado, para efeitos de apresentação em congressos
e/ou publicações, em meio digital, impresso ou outras formas de divulgação e publicação,
desde a presente data. Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o
presente.

Cabaceiras do Paraguaçu- BA, ___ de novembro de 2015

______________________________________
Entrevistado
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