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RESUMO
Nesta dissertação intitulada “O processo de formação de professor na EJA em Ibiassucê (BA):
discursos, práticas e reflexões” são privilegiados aspectos que entrelaçam sobre a formação
dos professores e a Educação de Jovens e Adultos. Teve-se como objetivo central analisar as
demandas de formação dos professores atuantes na EJA a partir da seguinte questão: quais as
demandas de formação dos professores atuantes na EJA? A pesquisa foi desenvolvida no
Centro Educacional de Ibiassucê, localizado no município de Ibiassucê/Bahia. Trata de uma
pesquisa aplicada pautada numa abordagem qualitativa, que de acordo aos objetivos de
investigação é classificada como descritiva que utilizou da pesquisa colaborativa como
procedimento estratégico. Para a análise e sistematização dos dados tomou-se como
inspiração a análise de conteúdo defendida por Bardin (2006), especificamente sobre as três
fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e
interpretação. Por meio desse estudo foi possível concluir que os professores não têm
formação continuada e/ou específica para atuar na EJA, bem como demonstraram interessado
em participar de uma formação continuada específica para desenvolverem melhor suas
práticas pedagógicas. Por meio da pesquisa colaborativa, foi possível vivenciar e participar
das discussões e reflexões, às quais enfatizaram para a importância da formação continuada
na própria escola levantando seus problemas, buscando possíveis soluções. Assim, foi
elaborado e apresentado para a Secretaria Municipal de Educação um plano de formação
atendendo algumas das demandas formativas dos professores da EJA do CEI de Ibiassucê/BA
com oficinas temáticas para acontecer mensalmente durante o horário de planejamento escolar
específico da EJA, a fim de promover mudanças e avanços nessa modalidade de ensino.
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Formação de professores. Plano de formação
continuada.
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ABSTRACT

In this dissertation entitled “The teacher training process at EJA in Ibiassucê (BA): speeches,
practices and reflections”, privileged aspects that intertwine on teacher training and Youth and
Adult Education. The central objective was to analyze the training demands of teachers
working in EJA from the following question: what are the training demands of teachers
working in EJA? The research was carried out at the Educational Center of Ibiassucê, located
in the municipality of Ibiassucê / Bahia. It deals with applied research based on a qualitative
approach, which according to the research objectives is classified as descriptive that used
collaborative research as a strategic procedure. For the analysis and systematization of the
data, the content analysis defended by Bardin (2006) was inspired, specifically on the three
phases: pre-analysis, exploration of the material and treatment of the results, inference and
interpretation. Through this study it was possible to conclude that the teachers do not have
continuous and / or specific training to work at EJA, as well as they showed interest in
participating in a specific continuous training to better develop their pedagogical practices.
Through collaborative research, it was possible to experience and participate in discussions
and reflections, which they emphasized for the importance of continuing education in the
school itself, raising its problems, seeking possible solutions. Thus, a training plan was
prepared and presented to the Municipal Secretariat of Education, meeting some of the
training demands of EJA teachers from CEI in Ibiassucê / BA with thematic workshops to
take place monthly during EJA's specific school planning hours, in order to promote changes
and advances in this type of teaching.

Key words: Youth and adult education. Teacher training. Continuing education plan.
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INTRODUÇÃO

A educação tem assumido um papel de destaque nas discussões políticas do Brasil,
sobretudo como um motor para as transformações na estrutura da sociedade no sentido de se
constituir em um campo de práticas e reflexões que abrange os processos formativos e que
contribuem com a democratização da educação brasileira.
Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de número 9.394/96,
a Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou a constituir como uma modalidade da educação
básica e parte integrante da educação no Brasil, considerando aspectos histórico, social e
cultural e atentando-se para as constantes transformações da e na sociedade.
Segundo a LDB 9.394/96, a EJA é uma modalidade da educação básica garantida por
lei como direito público subjetivo e constituída por jovens e adultos que vê na escola, um
espaço de formação cidadã. O capítulo II, seção V, traz o artigo 37 que orienta que a “ação de
jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996). Essa definição revela o
potencial de educação inclusiva, e ao mesmo tempo, a classifica como uma modalidade de
ensino compensatória, para recuperar o tempo perdido fora da escola e limita ao explicitar a
existência de uma idade apropriada para estudar. Conhecer e entender os processos formativos
da EJA é ter a oportunidade de apreender a importância dessa modalidade para a construção
de cidadãos críticos, reflexivos e autônomos.
No decorrer dos anos, a EJA foi constituindo como uma política de Estado, de modo
que levou ao governo brasileiro investir e incentivar essa modalidade educacional como
possibilidade de se elevar o índice de ensino da população. O Estado e entidades de ensino do
país reconheceram na EJA uma grande aliada para o desenvolvimento intelectual da
democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e
científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência
cede lugar ao diálogo e à cultura de paz, baseada na justiça tornando-se um conceito mais
amplo e próximo da realidade da população que a demanda (SOARES, 2001).
Assim, ao chegarem à EJA os discentes trazem consigo uma vasta experiência de vida
e de conhecimentos acumulados, marcado, no entanto por diversas características e
necessidades. Cabe ao professor identificar o potencial de cada discente, a fim de obter
sucesso no processo de ensino-aprendizagem garantindo uma educação possível e capaz de
transformá-los significativamente.
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Basseando nestes pressupostos, um novo pensar sobre a EJA traz para o âmbito
escolar questões relativas ao processo ensino-aprendizagem, sobretudo em relação à qualidade
formal, que tem sido relegada cada vez mais, pois os educadores que atuam na EJA, estão
ausentes de boa parte dos debates das políticas públicas centradas na questão das relações
entre escola e sociedade (GATTI, 1997). Para que haja sucessos na EJA destaca-se o papel do
professor no processo de reingresso, continuidade e conclusão dos estudos discentes dessa
modalidade de ensino sendo que, pra tanto, faz-se necessário que esses profissionais sejam
capacitados por meio da formação inicial e continuada para atender as demandas existentes
dentro de cada sala de aula.
Neste processo, é importante entender o conceito de formação de professores. Pimenta
(1997) trata a formação de professores como um projeto único, englobando a inicial e a
continuada, que envolve um duplo sentido: o de autoformação a partir da reelaboração
constante dos saberes que realizam em sua prática, confrontando suas experiências nos
contextos escolares; e o de formação nas instituições escolares onde atuam produzindo a
escola como espaço de trabalho e formação, o que implica a gestão democrática e práticas
curriculares participativas, propiciando a constituição de redes de formação contínua, cujo
primeiro nível é à formação inicial.
Para Nóvoa (2010) os processos de formação de professores devem dedicar uma
atenção especial às dimensões pessoais, trabalhando a capacidade de relação e de
comunicação que define o ato pedagógico. Dantas (2017) aponta que, esta formação integra a
reflexão crítica, permite a colocação de problemas e questões que são comuns, além de
facilitar as trocas de experiências e a busca constante de novas estratégias, métodos e
recursos, para a melhoria da intervenção dos formadores-pesquisadores, para que ocorra a
reformulação da prática a partir de uma nova perspectiva.
Dentro dessa realidade, essa pesquisa surgiu a partir das vivências enquanto professor
da EJA, pela falta de formação direcionada e de relatos de colegas de trabalho, sobre a falta de
formação inicial e/ou continuada que contribuíssem para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem na modalidade aqui discutida. Ao se fazer vários levantamentos na literatura
percebem-se a existência de muito trabalho na área, mas não suficientes para a compreensão
das demandas formativas do local de trabalho no qual essa pesquisa debruçou-se. Para atingir
este propósito, o estudo partir da questão norteadora: quais as demandas de formação dos
professores atuantes na EJA?
O interesse em compreender a formação dos professores desenvolvidas na EJA fez
com que estabelecesse como objetivo geral de estudo: analisar as demandas de formação dos
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professores atuantes na EJA no Centro Educacional de Ibiassucê/Bahia. Durante o estudo foi
necessário o detalhamento do percurso da pesquisa, carecendo, dessa forma delimitar os
seguintes objetivos específicos: identificar se os professores possuem formação inicial e/ou
continuada específicas para atuarem na EJA, entender as demandas de formação dos
professores atuantes na EJA e último, foi desenvolver uma proposta de formação por meio de
oficinas com ementa específica para a EJA.
A pesquisa foi realizada no Centro Educacional de Ibiassucê/Bahia, a escolha da
instituição justificou por estar diretamente ligada às vivências do pesquisador enquanto
professor na EJA e por ser a única escola no município a oferecer essa modalidade de
educação para o ensino fundamental.
Os colaboradores da pesquisa foram os oito professores que atuam na modalidade,
todos com formação no mínimo no nível de graduação, sendo 75% (setenta e cinco) mulheres
e 25% (vinte e cinco) homens, com idades que variam entre 33 a 48 anos, com renda per
capita entre três a cinco salários mínimos, predominantemente com uma carga horária de
trabalho acima de quarenta horas semanais.
Trata-se de uma pesquisa aplicada, feita no Centro Educacional de Ibiassucê (CEI)
com uma abordagem qualitativa e, de acordo aos objetivos de investigação, classificada como
descritiva com o auxílio da pesquisa colaborativa como procedimento estratégico. Para a
elucidação e sistematização dos dados tomou como inspiração a análise de conteúdo
defendida por Bardin (2006). Na coleta de evidências dispôs-se da análise documental e da
entrevista com um roteiro semiestruturado.
Assim, a pesquisa está estruturada em quatro capítulos, mais as considerações finais,
as referências, apêndices e anexos. Após a Introdução apresenta-se o primeiro capítulo:
Delineando o percurso metodológico, com o percurso metodológico coletivo para a
construção da pesquisa, mencionando as concepções, natureza, princípios e processos
utilizados na constituição e compreensão do objeto de estudo, bem como as etapas de
contextualização do campo e dos sujeitos, a proposta e as técnicas para a coleta e análises dos
dados.
O segundo capítulo, intitulado: Contexto histórico da Educação de Jovens e Adultos
faz um breve histórico da EJA em diversos momentos da história do Brasil, bem como, sua
regulamentação enquanto modalidade de ensino, os fatos marcantes e os atuais desafios
enfrentados por essa modalidade, com o intuito de integrar nossos diálogos aos marcos
fundamentais, para a construção dessa modalidade e sua importância para o entendimento das
políticas atuais.
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O terceiro capítulo nomeado de: Formação de professores e EJA aborda os aspectos
históricos e políticos sobre a formação inicial e continuada de professores como um aparato
teórico-metodológico para a discussão das demandas formativas dos professores do CEI em
Ibiassucê/BA. Essa seção teve como prioridade elencar como constituiu a formação inicial no
Brasil, e posteriormente, destacar a importância da formação continuada específica para a
EJA no processo de ensino-aprendizagem.
O quarto capítulo denominado: Form(ação) de professores no município de IbiassucêBahia faz um panorama da formação dos professores que atuam na EJA no CEI e os aspectos
investigados sobre a formação inicial e continuada específicas para atuarem na EJA. Com o
auxílio do aparado teórico-metodológico sobre a formação inicial e continuada em EJA no
Brasil que relatamos anteriormente, foi possível analisar os relatos dos colaboradores para
montar o plano de formação específico para a EJA no CEI com a valorização das demandas
formativas dos colaboradores. Em seguida tem-se as (In)conclusões com considerações,
encaminhamentos e recomendações para melhoria do processo de ensino e aprendizagem na
modalidade da EJA, construídas a partir da análise e interpretação das evidências obtidas ao
longo do estudo.

1. DELINEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO

Esse capítulo apresenta o percurso metodológico coletivo para a construção da
pesquisa, assim como menciona as concepções, natureza, princípios e processos
metodológicos para a constituição e compreensão do objeto de estudo, bem como das etapas
de contextualização do campo e dos sujeitos, da proposta e das técnicas para a coleta e
análises dos dados.
A pesquisa é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução para um
problema, tendo por base procedimentos racionais e sistemáticos. Para Demo (2000, p. 33),
“[...] na condição de princípio científico, pesquisa apresenta-se como a instrumentação teórico
metodológica para construir conhecimento”, bem como, contribui com a evolução dos saberes
humanos em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada através de
rigorosos critérios de processamento das informações e conhecimentos.
A escolha desses procedimentos metodológicos foi de suma importância para a
constituição e ampliação de um olhar reflexivo sobre a problemática, proporcionando a
concretização dos objetivos estabelecidos.
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1.1 A ESCOLHA PELA ABORDAGEM QUALITATIVA

A pesquisa científica vem ganhando espaço em diversas áreas, sobretudo nos cursos
superiores de diversas universidades, local rico em elementos socioculturais e que tem por
finalidade o ensino, a pesquisa e a extensão, organizada para a formação de profissionais que
atuarão na sociedade (RODRIGUES, 2006).
A pesquisa é um processo sistematizado cujo objetivo é buscar respostas a
problemáticas definidas ou não, mas que segundo Gil (2010), não há informações que
sustentam as soluções dos problemas apresentados, ou quando as informações disponíveis não
são suficientes para a resolução do objetivo.
Assim, fica evidente a necessidade de organização de um processo investigativo em
educação, mediante a adoção de uma metodologia para o desenvolvimento da pesquisa, pois,
segundo Paiva et al. (2011, p. 9), esta pode “[...] ser compreendida como um conjunto que
envolve a forma de raciocínio e a linha escolhida pelo pesquisador para desenvolver a
investigação, ressaltando que a estratégia metodológica não se desvincula da temática em
estudo”, ou seja, faz necessário seguir rigorosamente um método ou uma técnica científica.
Essa pesquisa é classificada como aplicada devido à intervenção motivada pela necessidade
de resolver problemas concretos, e imediatos, com uma finalidade prática (CERVO;
BERVIAN, 2007), sejam eles de demandas sociais, organizacionais, profissionais e/ou do
mercado de trabalho.
Thiollent (2009, p.36) salienta que essa tipologia “concentra em torno dos problemas
presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está
empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções”,
A pesquisa aplicada envolve interesses locais, visando produzir conhecimento específico
sobre determinado tema para benefícios práticos. Por conseguinte, esse estudo ressaltou as
demandas de formação dos professores atuantes na EJA no CEI em Ibiassucê na Bahia, e
desenvolveu um plano de formação para os professores atendendo às necessidades desses
profissionais, com o objetivo de promover a melhoria na educação local.
Com o intuito de concretizar os objetivos almejados, a pesquisa apoiou-se na
abordagem qualitativa, em que, segundo Neves (1996), o pesquisador busca entender a
importância dos fenômenos estudados, consoante a perspectiva dos participantes da situação
estudada, posteriormente é feita a interpretação dos fenômenos estudados.
A pesquisa qualitativa surgiu na antropologia, de maneira mais ou menos naturalística,
e na sua tradição antropológica ficou conhecida como investigação etnográfica (LARA;
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MOLINA, 2015). Alguns estudiosos a definem como “o estudo da cultura”. Cabe, aqui,
salientar algumas de suas denominações:
A pesquisa qualitativa é conhecida também como “estudo de campo”, “estudo
qualitativo”, “interacionismo simbólico”, “perspectiva interna”, “interpretativa”,
“etnometodologia”, “ecológica”, “descritiva”, “observação participante”, “entrevista
qualitativa”, “abordagem de estudo de caso”, “pesquisa participante”, “pesquisa
fenomenológica”, “pesquisa-ação”, “pesquisa naturalista”, “entrevista em
profundidade”, “pesquisa qualitativa e fenomenológica”, e outras [...]. Sob esses
nomes, em geral, não obstante, devemos estar alertas em relação, pelo menos, a dois
aspectos. Alguns desses enfoques rejeitam total ou parcialmente o ponto de vista
quantitativo na pesquisa educacional; e outros denunciam, claramente, os suportes
teóricos sobre os quais elaboraram seus postulados interpretativos da realidade
(TRIVIÑOS, 1987, p. 124).

Em outra vertente, Lima (2001) aponta que a pesquisa qualitativa surgiu de um
descontentamento com a concepção de mundo da visão positivista, tendo como seus
precursores Dilthey, Weber e Rickert. Assim, para Dilthey ‘as ciências físicas’ consideram os
objetos de estudo como inanimados, por isso a separação entre o sujeito e o objeto. A partir
do final do século XIX e mais especialmente com Malinowski, a pesquisa qualitativa começa
a ganhar status científico.
Como paradigma qualitativo, entende-se como um enfoque investigativo, cuja
preocupação primordial é compreender o fenômeno, descrever o objeto de estudo, interpretar
seus valores e relações, não dissociando o pensamento da realidade dos atores sociais,
pesquisador e pesquisado são sujeitos recorrentes e, por consequência, ativos no
desenvolvimento da investigação científica (LIMA, 2001). Por isso, pode-se situar a pesquisa
qualitativa como uma estrutura que apresenta um padrão cíclico, isto é, sempre pronto a
considerar novos elementos do contexto estudado.
Ao discutir as características da pesquisa qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) elencam
as cinco características presentes nesse tipo de investigação:

1. na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural,
constituindo o investigador o instrumento principal;
2. a investigação qualitativa é descritiva;
3. os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que
simplesmente pelos resultados ou produtos;
4. os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva;
5. o significado é de importância vital na abordagem qualitativa (p. 47)

Neste sentido, as características 1, 2 e 4 foram marcantes nesse estudo, principalmente
pelo contato direto e pela descrição do ambiente e com os colaboradores pesquisados. Moreira
(2002) acrescenta mais três características básicas as quais foram veementemente
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consideradas nesse estudo: a flexibilidade na conduta do estudo, onde não há uma definição a
priori das situações; o contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na
formação da experiência; e, por fim, o reconhecimento de que há uma influência da pesquisa
sobre a situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação de
pesquisa.
A aplicabilidade dos pontos apresentados por Bogdan e Biklen (1994) e Moreira
(2002) expandem as possibilidades de melhoria no entendimento da situação em que se
encontra esse ambiente, fornecendo meios mais eficazes para o pesquisador trabalhar e poder
elaborar seus pareceres até chegar às (in) conclusões da pesquisa.
Como citado anteriormente, de acordo com os objetivos de investigação, essa pesquisa
também é classificada como descritiva. Esse tipo de estudo exige do investigador uma série de
informações sobre o que deseja pesquisar, no intuito de descrever os fatos e fenômenos de
determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Por sua vez, Andrade (1999) afirma que os fatos
terão de ser observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o
pesquisador interfira. Em síntese, segundo Cervo et al. (2007), a pesquisa descritiva, em suas
diversas formas, trabalha com dados ou fatos colhidos da própria realidade, por meio de uma
investigação desenvolvida pela escuta e compreensão dos professores colaboradores.

1.2 PESQUISA COLABORATIVA COMO INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PROCESSO

Para a realização da pesquisa, refletiu-se no problema e no tipo de abordagem que
sustentaria tal significação. Por trabalhar com uma pesquisa que envolve sujeitos sociais e
suas relações enquanto profissionais da educação optou-se, nesse sentido, pela pesquisa
colaborativa.
Para entender o conceito de pesquisa colaborativa, recorreu-se ao significado do verbo
colaborar, que segundo Ferreira (2010) significa trabalhar com uma ou mais pessoas numa
obra; cooperar, participar. Em uma pesquisa colaborativa, colaborar não significa que todos
devem participar das mesmas tarefas, mas que sobre a base de um projeto comum cada
participante colabora, oferecendo uma parte de contribuição específica, e, consequentemente,
beneficiar todo o conjunto.
O entendimento de colaboração entre pesquisadores e professores práticos, para a
construção de conhecimentos ligados ao ensino, provém da “[...] constatação do
distanciamento existente entre o mundo do exercício profissional e o da pesquisa que pretende
esclarecê-lo” (DESGAGNÉ, 2007, p. 08). Por décadas, esse distanciamento foi, para muitos,
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comparado a um abismo entre a universidade e o meio escolar, entre a teoria e a prática, o que
levavam a constatar que os conhecimentos construídos a esse respeito, de responsabilidade
das universidades e respectivas faculdades de educação, não incidiam nas ações dos
professores, ajudando os professores a melhor enfrentar a complexidade das situações
educativas com as quais se confrontavam cotidianamente (GITLIN,1990).
Em seus estudos, Ibiapina (2008, p.25) afirma que a pesquisa colaborativa "[...] surge
no âmbito da educação como alternativa para o desenvolvimento de estudos considerados
emancipatórios", que nasce de uma vertente emancipatória da pesquisa ação. Neste sentido, o
diferencial da colaborativa está na:

[...] valorização das atitudes de colaboração e reflexão crítica, visto que os pares,
calcados em decisões e análise construídas por meio de negociações coletivas,
tornam-se co-parceiros, co-usuários e co-autores de processos investigativos
delineados a partir da participação ativa, consciente e deliberada (IBIAPINA, 2008,
p.26).

Desgagné (2007) reforça que a pesquisa colaborativa:

[...] se articula a projetos cujo interesse de investigação se baseia na compreensão
que os docentes constroem, em interação com o pesquisador, acerca de um aspecto
da sua prática profissional, em contexto real. Em consequência, o papel do
pesquisador, no referido projeto colaborativo, se articula essencialmente em função
de balizar e orientar a compreensão construída durante a investigação (p.10).

Esse tipo de pesquisa representa a compreensão de um processo construído em
constante ajustamento que, no sentido inverso “[...] é susceptível de influenciar as balizas e as
orientações do pesquisador no desenvolvimento do projeto” (DESGAGNÉ, 2007, p.10). É
imprescindível citar a relevância da pesquisa colaborativa para a transformação da realidade
de professores e outros agentes no meio da pesquisa, configurando-se como:

[...] espaço para autoconhecimento e para novas produções; como contexto de
empoderamento, mas também, e centralmente, como espaço de criticidade dos
diferentes modos de ser profissional, de pensar e agir, na relação com outros; dos
modos como entendem seus papeis na atividade com base em experiências sócio
históricas acadêmicas e políticas (MAGALHÃES; LIBERALI, 2011, p. 299-300).

Mas é importante frisar que para a efetivação da pesquisa colaborativa é necessário
que haja a sistematização de alguns procedimentos, como: a sensibilização dos colaboradores
e o diagnóstico das necessidades de formação por meio da escuta e da promoção de um pensar
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reflexivo. Nesse processo, na ação colaborativa todos os envolvidos têm vez e voz. Para
Magalhães e Liberali:
[...] possibilidades de tomada de riscos para a visão negociada, motivada pelo desejo
de transformação, de produção de novas visões, crenças teóricas e práticas. [...]
também, questionamentos relacionando dialeticamente práticas a teorias e a
interesses a que servem [...] (MAGALHÃES; LIBERALI, 2011, p. 301).

Com essa compreensão, desenvolver uma pesquisa colaborativa “[...] significa agir no
sentido de possibilitar que os agentes partícipes tornem seus processos mentais claros,
expliquem, demonstrem, com objetivo de criar, para os outros partícipes, possibilidade de
questionar, expandir, recolocar o que foi posto em negociação” (MAGALHÃES, 2002, p. 28).
Desgagné (1998, p. 2), enfatiza que a pesquisa colaborativa “[...] se articula em volta
de projetos onde o interesse de investigação se baseia na compreensão que os práticos, em
interação com o pesquisador, constroem a partir da exploração, em contexto real, de um
aspecto que se refere a suas práticas profissionais”, que segundo Mello (2009, p.89) “[...]
privilegia uma dinâmica que parte da experiência de cada integrante/pesquisador, com a
mediação do diálogo” que desencadeiam debates com questionamentos, comunicação e
sintonia, tanto numa instância interna, quanto no intercâmbio externo com os diferentes
interlocutores.
Ao analisar Desgagné (1998), percebe-se que o autor faz uma síntese do conceito de
pesquisa colaborativa, destacando para a tripla dimensão que supõe a construção de um objeto
do conhecimento entre pesquisador e práticos com a associação de atividades de produção do
conhecimento e de desenvolvimento profissional em busca da mediação entre comunidade de
pesquisa e comunidade de prática. Assim, essa pesquisa desenvolveu-se por meio de
articulações e relações bem negociadas entre pesquisadores, partícipes e instituições
(escolares e universitárias). Nessas relações, as preocupações dos

pesquisadores

aproximaram-se das preocupações dos professores partícipes, por meio da construção de
conhecimentos para a elaboração do plano de uma formação continuada específica para os
professores da EJA do CEI, mediado sobretudo, pela reflexividade.
Ibiapina (2007) afirma que:
[...] quando o pesquisador aproxima suas preocupações das preocupações dos
professores, compreendendo-as por meio da reflexividade crítica, e proporciona
condições para que os professores revejam conceitos e práticas; e de outro lado,
contempla o campo da prática, quando o pesquisador solicita a colaboração dos
docentes para investigar certo objeto de pesquisa, investigando e fazendo avançar a
formação docente, esse é um dos desafios colaborativos, responder as necessidades
de docentes e os interesses de produção de conhecimentos. A pesquisa colaborativa,
portanto, reconcilia duas dimensões da pesquisa em educação, a produção de saberes
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e a formação continuada de professores. Essa dupla dimensão privilegia pesquisa e
formação, fazendo avançar os conhecimentos produzidos na academia e na escola
(p. 114 – 115)

Nota-se dessa forma, que a pesquisa colaborativa não é neutra e deve caminhar na
direção dialética da realidade social, da historicidade dos fenômenos, da prática, das
contradições, das relações com a totalidade, concebendo a práxis como mediação básica na
construção do conhecimento, visto que, por meio dela, se veicula a teoria e a prática; o pensar,
o agir e o refletir, o processo de pesquisa e de formação. Cabral (2012) reforça essa
perspectiva ao dizer que nessa tipologia de pesquisa, os investigadores e coinvestigadores são
essencialmente ativos e as reflexões construídas coletivamente são orientadas para as ações
que pretendem transformar a realidade. Nesse sentido, há um processo formativo que
mobiliza saberes da teoria e da prática, científicos e experienciais de sujeitos historicamente
situados, capazes de desenvolver competências e habilidades, em um processo contínuo de
construção de novos conhecimentos que se mobilizam para transformar a prática educativa.
Nesse tipo de pesquisa também se associa as atividades de produção do conhecimento
e de desenvolvimento profissional, como apontado por Cabral (2012):
[...] contribui para mudar qualitativamente a realidade da sua atividade docente,
visto que, por meio dela, o pesquisador colaborativo, ao conceber a realidade
estudada como seu objeto de investigação, além de aproximar a universidade da
escola e a teoria da prática, constrói conhecimentos com base em contextos reais,
descrevendo, explicando e intervindo nesta realidade, o que possibilita contribuir
para transformar, de forma coerente e significativa, tal realidade, já que se instaura
um processo produtivo de reflexão, de indagação e teorização das práticas
profissionais dos educadores e das teorias que guiam suas práticas. Processo
produzido com os professores, não apenas para os professores (p.1).

Consequentemente, a pesquisa colaborativa cria condições favoráveis à mudança, à
transformação da prática educativa, de um fazer espontâneo para um saber fazer consciente e
conscientizador, com vistas à superação de problemas, à autorreflexão, à formação continuada
e à produção do conhecimento científico. Portanto, acredita-se que este tipo de pesquisa
configura como uma importante alternativa para (re)abrir as portas das escolas aos
pesquisadores e, mais que isso, evidencia a relevância do saber por ela produzido para todos
os que nela estão envolvidos. A produção de conhecimento resultante de pesquisas dessa
natureza é um saber emancipador, que possibilita aos professores partícipes um saber-fazer
autônomo e uma necessidade constante de continuar aprendendo pela positiva relação teoria e
prática.
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Dessa forma, as etapas e procedimentos da pesquisa colaborativa foram essenciais
para o desenvolvimento deste trabalho, sobretudo por abordar a formação continuada de
professores para a EJA. Por outro lado, aprimorou os mecanismos de entrada dos
pesquisadores no ambiente escolar, por meio da ligação entre academia e escola na promoção
do conhecimento, autoavaliação e construção de novas práticas, por meio da ação e da
reflexão (BORTONI-RICARDO, 2011), que conduziram à produção de metodologias
próprias de trabalho, sustentadas por um escopo teórico-metodológico adequado.
Cada contato com o meio estudado para a realização das entrevistas tornou-se
oportunidade, não só para colaborar, mas, sobretudo como espaços de efetiva aprendizagem
para todos envolvidos no processo. A inserção no ambiente escolar, não apenas para observar
e dizer o que está ou não adequado, oportuniza dialogar e discuti junto ao professor a
realidade profissional, as dificuldades encontradas e oferecer subsídios teórico-metodológicos
para a implementação de um plano de formação que possa ressignificar o trabalho já
desenvolvido pelos sujeitos envolvidos no processo. Salienta-se que todo o desencadeamento
desta pesquisa foi conduzido em coparticipação entre professores e pesquisadores, visando à
reestruturação e reconstrução do trabalho com a linguagem em situação de ensino.

1.3

CARACTERIZAÇÃO

DO

MUNICÍPIO,

DA ESCOLA

E

DOS SUJEITOS

ENVOLVIDOS
Esta pesquisa foi realizada no município de Ibiassucê – Bahia, situado a 733 km da
capital Salvador (Figura 01), com coordenadas geográficas 14°16' de latitude Sul e 42°15' de
longitude oeste, abrangendo uma superfície total em média de 427 km² (PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PME, 2015), como ilustra a figura abaixo:
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Figura 1 – Localização geográfica do município de Ibiassucê.

Fontes: IBGE; SEI.

O município apresenta clima semiárido, com período chuvoso que varia de novembro
a janeiro, com um índice pluviométrico anual médio de 799 mm (máxima 1.383 e mínima de
446 mm). Tem como vegetação predominante a caatinga arbórea, onde não há a presença de
palmeiras, e com pouca transição para o cerrado (PME, 2015).
As principais atividades econômicas são: a pecuária, a agricultura, a indústria e o
comércio. Na agricultura destacam a produção de mandioca, milho, cana-de-açúcar e feijão. O
setor industrial se destaca como um dos maiores polos cerâmicos da Bahia, fonte principal de
renda para a comunidade local (IBGE, 2010).
Segundo o PME (2015), a rede hidrográfica do município é composta pelo Rio Jacaré,
Riacho das Antas (sendo estes de caráter temporário) e por uma Barragem no povoado de
Santo Antônio. O abastecimento de água é fornecido pela Empresa Baiana de Água e
Saneamento S.A. - EMBASA. A água é captada na barragem, sendo posteriormente
submetida a tratamento para em seguida ser fornecida a população através de tubulações e
encanamentos organizados estruturalmente para essa função.
No setor educacional, o município conta com 33 escolas de ensino fundamental
(apenas uma oferece o ensino regular do sexto ao nono ano), 26 de ensino pré-escolar, e uma
escola de ensino médio (IBGE, 2010).
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A escola escolhida para realizar a pesquisa, como já mencionado nesse estudo, foi o
Centro Educacional de Ibiassucê (CEI), por ser a única escola do município de ensino
fundamental a oferecer a modalidade de EJA.

Foram seguidos todos os procedimentos

técnicos e administrativos exigidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde por meio do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNEB. No
primeiro momento a equipe gestora da escola foi procurada e informada da possibilidade da
realização da pesquisa, bem como, foram informados os riscos e benefícios oriundos do
estudo. Após aceitação, o representante da instituição foi convidado a assinar o Termo de
Autorização Institucional. Na ocasião foram assinados o Termo de Concessão, Termo de
Compromisso para Coleta de Dados em Arquivos e o Termo de Confidencialidade. A
pesquisa esta registrada no CEP/UNEB sob o CAAE de número: 00598918.0.0000.0057 e
parecer de aprovado de número: 3.087.176.
Figura 2 – Fachada do Centro Educacional de Ibiassucê (CEI).

Fonte: Arquivo pessoal.

O Centro Educacional de Ibiassucê, fundado em 1964 oferecia inicialmente o curso
ginasial e pedagógico, denominado Curso Normal. Funcionava apenas com quatro salas de
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aulas e outras quatro para o setor administrativo (diretoria, secretaria, sala de professores e
biblioteca). Vale lembra que o colégio pertence à rede pública municipal.
No final da década de 60, a escola foi integrada à Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade (CNEC) sendo mantida em partes por recursos da Prefeitura e em partes pelos
pais de discentes. O colégio foi denominado Centro Educacional Cenecista de Ibiassucê
(CECI). Nesse contexto, criou além do antigo 1º Grau (antigas 5ª a 8ª séries) o 2º grau com o
curso profissionalizante de Magistério com habilitação ao ensino de 1º grau (antigas 1ª a 4ª
série).
O processo de autorização para funcionamento foi efetivado em 04 de junho do ano de
1969 sob o nº. 3112 publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 10 de junho de 1969.
O curso de Magistério foi extinto no ano de 1998. A extinção se deu em virtude da
reformulação da LDB 9394/96, documento em que marca o início de um processo de reforma
da educação em todo o Brasil, tendo como um dos seus pontos básicos a separação formal
entre Ensino Médio e Educação Profissional, conforme regulamentação do Decreto nº.
2208/97. Assim, foi extinto o Magistério e criado o curso de Formação Geral, hoje chamado
de Ensino Médio. A extinção do CECI e criação do CEI foi por meio do decreto lei Nº. 07 de
03 de março de 1997.
No ano de 2002, com a estadualização do Ensino Médio, o CEI passou a ofertar
somente os anos finais do Ensino Fundamental.
O CEI está situado na Avenida Castro Alves, número 09, no Bairro São Judas Tadeu,
CEP 46.390-000 em Ibiassucê/Bahia. O terreno (quarteirão) em que o prédio situa, a leste
estar a Rua São Paulo, a oeste a Avenida Senador Antônio Fernandes, e a norte estar a
Avenida Castro Alves. A área física caracteriza-se por um espaço adequado para o
funcionamento das atividades letivas possuindo uma área total de 6.400 m2 e uma área
construída de 1.050m2. Funciona nos turnos: matutino, vespertino e noturno, oferecendo o
Ensino Fundamental anos finais na modalidade regular e nos três turnos e a EJA, no noturno.
Apesar de possuir um espaço suficiente e adequado para a realização das atividades
educacionais, a escola necessita de melhorias, sobretudo na sala de leitura como aquisição de
acervos bibliográficos, digitais, computadores, informatização e móveis diversos. Para além,
necessita-se da construção de uma sala de coordenação e de recursos audiovisuais, para
melhorar a qualidade dos serviços neste setor. A sala de informática também carece de
manutenção das máquinas, assim como de funcionários qualificados para dar suporte ao
funcionamento das aulas.
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Em relação à EJA, é importante elucidar que a escola passou a oferecer essa
modalidade de educação no ano 2010, cuja idade mínima para ingresso é de 15 anos para o
ensino fundamental nos anos finais.
Para caracterização da EJA no CEI, é preciso discorrer sobre a história dessa
modalidade de ensino no próprio município de Ibiassucê, devido ser a primeira escola a
oferecer esse tipo de educação, mesmo com outras roupagens.
As primeiras ações no município relacionadas à educação de adultos foram na década
de 1970 de com o Mobral e tinha como objetivo era diminuir as taxas de analfabetismo no
país proporcionando aos seus cidadãos adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como
meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida.
Com o fim do Mobral, o município aderiu ao Programa Alfabetização Solidária
(Alfasol), uma organização social, sem fins lucrativos e de utilidade pública que desenvolveu
ações que visava contribuir com a elevação da escolaridade e ampliar a oferta de Educação
Profissional para jovens e adultos, criada em 1996, por Ruth Cardoso. No município, segundo
a Secretaria de Educação, o programa desempenhou uma importante função, pois sua ação
buscou reconhecer o direito à educação ao longo da vida de todo cidadão, bem como,
incentivou a sustentabilidade das ações empreendidas reconhecendo positivamente a
diversidade cultural e étnico-racial local (PME, 2015).
Em 2004, o município aderiu ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que tinha como
objetivo contribuir para a universalização do ensino fundamental apoiando as ações de
alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos. O apoio foi realizado por meio
de transferência de recursos financeiros, em caráter suplementar, aos entes federados que
aderirem ao Programa para desenvolver as ações de alfabetização e pelo pagamento de bolsasbenefício a voluntários que atuaram como alfabetizadores, tradutores intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e coordenadores de turmas de alfabetização em atividade.
Importante enfatizar que a ação do programa não contou com intérprete de LIBRAS na rede,
pois não existia demanda.
Tendo em vista a necessidade do sistema de ensino municipal em ofertar a EJA,
observando o cenário dessa modalidade a nível nacional e as necessidades da população
ibiassuense, o município passou a oferecer a matrícula, no ano 2007. É importante enfatizar
que, ao ofertar essa modalidade, o município buscou considerar as características marcantes
dos sujeitos que se identificavam com a EJA, seja em relação à idade, ao nível de
escolarização, a situação socioeconômica e cultural, bem como, às ocupações e à motivação
pela qual esses sujeitos procuram na escola.
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O universo da EJA em Ibiassucê, tanto nas esferas estadual e nacional buscou
contemplar diferentes culturas, que deveriam ser priorizadas a construção do currículo
educacional com inovações através de aprendizagens significativas. Nesta perspectiva,
existem tempos diferentes de aprendizagem e, por esse motivo, no município foi adotada uma
proposta pedagógica que pudesse acompanhar a formação humana na especificidade do
processo de aprendizagens desses sujeitos.

Para tal, foram selecionados professores do

quadro do município, com nível superior e experiência em educação para atuarem nessa
modalidade de ensino, porém, sem uma formação específica. Sobre esse tipo de formação,
Freire (1986,) destaca:
A transformação, de um lado, gera conhecimento e, do outro, demanda
conhecimento. Não é possível a qualquer indivíduo inserir-se num processo
de transformação social sem entregar-se inteiramente a conhecer, como
resultado do próprio processo de transformar; mas, também, ninguém pode
se inserir no processo de transformar sem ter no mínimo, uma base inicial de
conhecimento para começar. É um movimento dialético porque, de um lado,
o indivíduo conhece porque pratica e, para praticar ele precisa conhecer um
pouco (p.265).

Desta forma, o município adotou uma proposta pedagógica voltada para a valorização
da realidade desses sujeitos, propiciando uma conexão entre o que se ensina e suas
experiências de vida. Além da EJA, a Secretaria Municipal de Educação, informou que
aderiram em 2010, ao programa Todos pela Alfabetização (Topa) do governo federal. As
turmas funcionavam geralmente nas escolas da rede ou na casa do alfabetizador, no turno
noturno, com condições físicas e estruturais um pouco precárias, mas que foram essenciais
para assegurar aos sujeitos a continuidade dos estudos por meio da EJA. Por sua vez, a EJA
para o ensino fundamental funcionava em duas escolas: o Colégio Municipal Anísio Teixeira
(CMAT) e no CEI.
Ao longo dos anos, a EJA foi ganhando força e reafirmando como uma política de
direito para a população ibiassucense, sobretudo a partir da aprovação da lei nº 236, de 22 de
junho de 2015, que trata do Plano Municipal de Educação (PME), que no Art. 2º são fixadas
as diretrizes educacionais, com duração de 10 (dez) anos. Sobre a EJA, o plano traça metas e
estratégias para essa modalidade de ensino no Art. 3º:
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Quadro 1 – Metas e estratégias no PME /2015 para a EJA.

METAS

ESTRATÉGIAS

Meta 8: Elevar a escolaridade média da
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e
nove) anos, de modo a alcançar, no
mínimo, 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para
as populações do campo e da comunidade
quilombola, atingindo 25% (vinte e cinco
por cento) da população local.

8.1) Implementar programas de educação de
jovens e adultos para os segmentos
populacionais que estejam fora da escola e com
defasagem idade-série, associados a outras
estratégias que garantam a continuidade da
escolarização, após a alfabetização inicial;
8.2) Promover busca ativa de jovens fora da
escola em parceria com as áreas de assistência
social, saúde e proteção à juventude.
8.3) Buscar parcerias com o MEC, governo
estadual e federal, com o intuito de oferecer
cursos de formação continuada para os
profissionais da Educação de Jovens e Adultos;
8.4) Implementar ações de alfabetização de
jovens e adultos com garantia de continuidade
da escolarização básica;
8.5) Promover o acesso ao ensino fundamental
aos egressos de programas de alfabetização e
garantir o acesso a exames de reclassificação e
de certificação da aprendizagem;
8.6) Executar, em articulação com a área da
saúde, programas federais e estaduais,
atendimento oftalmológico e fornecimento
gratuito de óculos para estudantes da educação
de jovens e adultos;
8.7) Garantir que o currículo da EJA seja
voltado para este público, atendendo as suas
especificidades, com aulas voltadas para a
educação contextualizada a fim de que o a
motivação pelos estudos seja maior;
8.8) Garantir transporte escolar aos discentes da
EJA caso a escola não seja próxima à
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residência.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais para 95%
e reduzir em 50% o analfabetismo
funcional da população durante a vigência
desse plano.

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de
jovens e adultos a todos os que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria;
9.2) Implementar ações pedagógicas de jovens
e adultos com garantia de continuidade da
escolarização básica;
9.3) Promover o acesso ao ensino fundamental
aos egressos de programas de alfabetização e
garantir o acesso a exames de reclassificação e
de certificação da aprendizagem;
9.4) Estender a oferta da modalidade Educação
de jovens e adultos nas localidades em que
houver demanda;
9.5) Realizar chamadas públicas regulares para
educação de jovens e adultos, promovendo-se
busca ativa em parceria com organizações da
sociedade civil;
9.6) Aplicar recursos financeiros direcionados
especificamente na Educação de Jovens e
Adultos;
9.7) Elaborar de forma participativa ou em
parceria com o Conselho Municipal de
Educação, as Diretrizes Curriculares para a
Educação de Jovens e Adultos, contemplando a
educação quilombola e a educação no campo;
9.8) Promover campanhas de conscientização e
participação voltadas para jovens e adultos,
com o objetivo de divulgar a EJA;
9.9) Oferecer formação continuada para EJA
para que os professores dinamizem e adequem
suas aulas à realidade dos discentes.

Meta 10: Estimular a matrícula dos jovens 10.1) Estimular a matrícula dos jovens e adultos
e adultos na educação integrada à
à educação integrada profissional;
educação profissional para 25% do
10.2) Oferecer transporte aos discentes para
público correspondente.
localidades onde sejam oferecido os cursos

34

profissionalizantes;
10.3) Disponibilizar residências estudantis ou
transporte onde são realizados os cursos, para
comodidade dos discentes.
Fonte: elaborado pelo autor baseado no PME (IBIASSUCÊ, 2015, p.8-10)

De acordo a secretaria municipal de educação, após quatro anos após a homologação,
as três metas estão sendo cumpridas por meio da efetivação das estratégias da seguinte forma:
Quadro 2 – Efetivação das estratégias propostas pelas metas referentes à EJA no PME.

Sim

Parcialmente

Não

Meta 8

8,2 / 8.4 / 8.8

8.1 / 8.6 / 8.7

8.3 / 8.5

Meta 9

9.1 / 9.2

9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6

9.7 / 9.9

Meta 10

10.3

-

10.1 / 10.2

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pela SME/Ibiassucê (2019)

Ao analisarmos as metas e estratégias do PME, podemos observar que a proposta
coincide com as metas apontadas no plano nacional e estadual de educação, porém em muitas
dos casos os município não dispõem de recursos suficientes para garantir o cumprimento das
mesmas, sobretudo quando abrange a formação e a infraestrutura das instituições de ensino.
No CEI não existe nenhum estudo que comprove a eficiência dessas ações e quando
procurada, secretaria de educação do município diz não dispor de documentos que apontam
essas evidências.

Sobre as metas e estratégias elencadas no plano, muitas precisam de

revisão, em especial a estratégia 9.1 da meta 9, que aponta a existência de uma idade própria
para estudar, e essa ideia é retrógrada, pois não existe idade própria ou adequada para estudar.
Sobre a formação de professores no CEI para atuar na EJA, a gestão diz desconhecer
alguma ação específica para a modalidade EJA. Apenas sinalizou que depois da implantação
do PME, ocorre quinzenalmente um planejamento coletivo como os professores que atuam na
EJA com um coordenador específico.
Apesar de ter um plano municipal de educação que traça metas e estratégias voltadas
para a EJA, ficaram evidentes a existência de muitos desafios a serem enfrentados pela gestão
municipal, sobretudo quando se trata de investimento e na formação inicial e/ou continuada
de professores. A carência de estudos na EJA no município, que possam nortear a
historicidade e a efetivação desta modalidade no município tornou esse trabalho muito
importante.
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Para a realização da pesquisa foi aplicado com todos os professores que atuam na
escola o instrumento de seleção da população (apêndice I) com o objetivo de selecionar e
traçar um perfil dos colaboradores. O critério determinante para a participação na pesquisa foi
o colaborador (a) está atuando na EJA. Dos 42 (quarenta e dois) professores que atua no CEI,
08 (oito) foram selecionados e convidados a participar da pesquisa. Em seguida, foram
informados sobre a importância deste trabalho para a EJA na escola e também no município,
bem como os processos e riscos da participação. Por adesão todos concordaram em participar
e assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) (anexo I). Para garantir o
anonimato, os colaboradores foram identificados como os nomes populares da flora da
caatinga, bioma predominante na região estudada. Uma das características levada em
consideração pela escolha dos nomes foi à resistência que esses vegetais apresentam ao um
clima seco e de muito calor, são espécies de uma coloração que varia do marrom ao cinza,
mas que, após um curto período chuvoso, mostram o lindo enverdecer do sertão, vivas e
prontas para mais uma estação. Quando se trata de professores, pode-se fazer uma metáfora
com essas características, ou seja, mesmo em condições desaforáveis acreditam e lutam por
uma educação melhor.

Jurema
Juazeiro
Angico
Palma
Malva
Aroeira
Mandacaru

45
33
37
39
37
48
37

Branco
Branco
Pardo
Pardo
Pardo
Negro
Pardo

Fonte: Instrumento de seleção da população.

VÍNCULO

Branco

TEMPO DE
DOCÊNCIA NA EJA

PERTENCIMENTO
ÉTNICO
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TEMPO DE
DOCÊNCIA

IDADE

Umbuzeiro

FORMAÇÃO
INICIAL

NOME

Quadro 3 – Colaboradores participantes e breve descrição.

História e
sociologia
Matemática
História
Geografia
Matemática
História
Letras
Letras /
Inglês

+20

-1

Efetivo

-10
-5
+15
+15
+15
+20
+10

-10
-5
-10
-10
-5
-10
-1

Temporário
Temporário
Efetivo
Efetivo
Temporário
Efetivo
Efetivo

36

Todos colaboradores possuem no mínimo curso de graduação, sendo 75% (setenta e
cinco) mulheres e 25% (vinte e cinco) homem, com idade que varia entre 33 a 48 anos, com
renda per capita entre três a cinco salários mínimos, predominantemente com uma carga
horária de trabalho acima de quarenta horas semanais. Outro fator observado é que 87,5%
(setenta e cinco) dos colaboradores residem no município e 12,5% (vinte e cinco) mora em
municípios circunvizinhos, fator que dificulta a ação desses profissionais, pois possuir dupla
jornada de trabalho perde no mínino uma hora de deslocamento, entre uma cidade e outra,
tempo que poderia ser utilizado para aperfeiçoar ou dedicar ao trabalho.

1.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS E ETAPAS DO PROCESSO
A definição das técnicas e instrumentos para coleta de dados e informações são
importantes para melhor aproximação do conhecimento a realidade estudada. Para Gatti
(2007), é necessário escolher instrumentos para acessar a questão, vislumbrar e escolher
trilhas a seguir e modos de se comportar nessas trilhas, criar alternativas de ação para
eventuais surpresas, criar armadilhas para capturar respostas significativas, os quais abrangem
os processos de construção dos caminhos e organização das informações coletadas no caso
estudado, com o intuito de analisá-las e transformá-las em elementos pertinentes à
problemática e às ações relacionadas ao desenvolvimento das ações concretas que visam à
transformação da realidade na qual inserimos.
A primeira etapa realizada foi à revisão da literatura atendendo a primeira fase da
pesquisa colaborativa defendida por Bardin (2006) que refere a pré-análise, refletindo sobre
concepções da EJA e formação inicial e continuada de professores para atuarem nesta
modalidade de educação.
Posteriormente realizou-se a segunda fase da pesquisa denominada de exploração do
material (BARDIN, 2006) por meio da análise documental. Consultamos bases de dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), Plano Municipal de Educação (PME) e o Projeto Político
Pedagógico (PPP) do CEI, que sistematizam dados da instituição, além das informações
coletadas com os profissionais que trabalham na secretaria escolar.
A análise documental é fundamental em toda pesquisa. As informações encontradas
nos documentos podem auxiliar na elaboração das pautas para entrevistas, questionários e dos
planos de observação. À medida que os dados importantes estejam disponíveis, não haverá
necessidade de obtê-los mediante interrogação, a não ser que se queira confrontá-los. (GIL,
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2010). Neste processo foi possível realizar uma leitura crítica e analítica dos registros da
instituição selecionada, bem como da legislação que fundamenta e regulamenta a modalidade
de EJA nos sistemas educacionais.
Na segunda etapa apresentou-se a proposta da pesquisa para os professores e, ao
mesmo tempo, fez-se uma análise crítica e a sistematização da construção e a viabilidade do
projeto de intervenção. Nesse momento, houve ainda a explicação e detalhamento do processo
de como seria constituída a pesquisa colaborativa, esclarecendo os papéis de todos
envolvidos.
Com o objetivo atender a terceira etapa, que Bardin (2006) denomina de tratamento
dos resultados, inferência e interpretação, realizou-se com os colaboradores da EJA no CEI as
entrevistas, que Haguette (1997, p.86) define como um “[...] processo de interação social
entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de
informações por parte do outro, o entrevistado”. Boni e Quaresma (2005) complementam
apontando que as entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o
informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir
um conjunto de questões previamente definidas, mas ele deve fazê-lo em um contexto muito
semelhante ao de uma conversa informal que segundo Ludke e André (1986, p.34) “[...] a
entrevista permite [...] esclarecimentos e adaptações” permitindo uma flexibilidade e
autonomia para acrescentar questionamentos, ampliar ou redirecionar o diálogo, a fim de que
haja um maior proveito do que estamos investigando (SANTOS, 2011).
As entrevistas, compostas com um roteiro semiestruturado, têm como característica
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema
da pesquisa. Os questionamentos deram frutos a novas hipóteses surgidas a partir das
respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador.
Complementa o autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a
descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua
totalidade”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de
coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).
Neste universo, Manzini (1990/1991, p. 154) aponta que a entrevista está focalizada
em um assunto sobre o qual confeccionam os roteiros com perguntas principais,
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista.
Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre.
O roteiro para a realização das entrevistas (apêndice II) possui 14 questões, sendo 12
subjetivas, 01 objetiva e 01 livre para o colaborador relatar sugestões, críticas e
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encaminhamentos que envolveram a pesquisa e a temática estudada, dividas em dois eixos:
formação dos professores do CEI e o segundo formação continuada e EJA. Realizadas como
seis colaboradores, sendo cinco delas presencialmente na instituição e uma, foi realizado pelo
aplicativo Whatsapp, ferramenta que contribuiu de maneira significativa para o andamento da
pesquisa.
As entrevistas foram gravadas e transcritas, autorizadas pelos sujeitos estudados,
sendo anotadas, após cada entrevista, os sentimentos, as observações e as especulações
relacionadas à entrevista, já que essa subjetividade é importante na análise dos dados. A
análise preservou a integridade das falas de forma a não deturpar as colocações dos sujeitos da
pesquisa.

Por meio das entrevistas foi possível ouvir as demandas formativas dos

colaboradores. Freire (2002) afirmar que o escutar vai além da capacidade auditiva de cada
sujeito:

Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente
por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do
outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar
exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria
escuta, mas auto anulação. A verdadeira escuta não diminui em mim, em
nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me
posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me
colocar, ou melhor, me situar do ponto de vista das ideias (p. 44).

Sabendo que trajetórias e itinerâncias formativas são repletas de sentidos, pessoas,
saberes e experiências que se interconectam tantas outras auxiliam nos processos formação e
autoformação. Ao se tratar da docência, não se pode deixar de contemplar os aspectos que
nos marcaram (positiva ou negativamente) as vidas pessoais e profissionais dos sujeitos
envolvidos na ação de educar, fatores que influenciam diretamente no nosso trabalho
enquanto professor.
A conclusão e a delimitação do plano de formação no final do roteiro das entrevistas
deram ao colaborador a liberdade para relatar as sugestões, críticas e encaminhamentos que
envolvia a pesquisa e a temática estudada. Foi um momento muito produtivo, pois além de
colaborarmos com a formação deles, automaticamente aprendíamos bastante sobre aquela
realidade. Os procedimentos da pesquisa colaborativa favoreceram esses momentos e sem
dúvidas, contribuiu para o desenvolvimento de um trabalho que pudesse retratar a realidade
estudada em prol de melhorias naquele contexto. Para a realização das entrevistas foram feitas
diversas visitas a escola e cada momento era para ensinar e aprender, mediante a realização de
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algo feito coletivamente, uma de ação que necessitou promover a investigação, a ação e a
reflexão; combinando o trabalho individual e a tarefa socializada para garantir a unidade entre
teoria e prática (VIEIRA; VOLQUIND, 2002), permitindo que o pensar, o sentir e o agir são
tornasse ações permanentes neste processo.
Desta forma, o desenvolvimento da pesquisa foi uma ação destinada a fornecer
informações e a construir conhecimentos. Em relação ao ensino-aprendizagem, as ações são
articuladas com a transmissão e aquisição de informações e de conhecimentos. Assim, o
professor e o discente devem “[...] estar sempre à procura de novos elementos para reforçar e
esclarecer o que se julga saber” (ALVES, 2001, p. 64). Com isso, coletivamente, construíu-se
o produto de final desta pesquisa: o plano de formação continuada com as demandas
formativas dos professores do CEI que atuam na EJA com o intuito de promover melhoria no
processo de ensino e aprendizagem nesta modalidade de educação.

1.5 ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

O método de análise foi associando ao fenômeno investigado, com a articulação do
método ao nível epistêmico e teórico que orienta a pesquisa.
Com foco em não apenas responder, mas, sobretudo fomentar o debate fomentado
pelos objetivos traçados deste estudo, todos os dados coletados foram transcritos fielmente
por se tratar de um método de história oral, respeitando cada fala das entrevistadas por se
tratar de um importante material para a relevância da pesquisa.
A interpretação dos dados coletados foi inspirada no método de análise de conteúdo, o
qual consiste em identificar os elementos que permitem a apreciação das comunicações e
fornecem informações, os quais auxiliam no entendimento do fenômeno estudado. Bardin
(2006, p. 38) refere que a análise de conteúdo consiste em:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens. ... A intenção da análise de conteúdo é a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (p. 38).

Dessa forma, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de
comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos
dados coletados. Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “[...] o objetivo da análise de conteúdo
é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente,
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as significações explícitas ou ocultas”. Dentre as comunicações, Bauer e Gaskell (2008)
indicam que os materiais textuais escritos são os mais tradicionais na análise de conteúdo,
podendo ser manipulados pelo pesquisador na busca por respostas às questões de pesquisa.
Como a análise de conteúdo é uma técnica que trabalha os dados com o objetivo de
identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema (VERGARA, 2005), há a
necessidade da descodificação do que está sendo comunicado. Para a descodificação dos
documentos, “[...] o pesquisador pode utilizar vários procedimentos, procurando identificar o
mais apropriado para o material a ser analisado, como análise léxica, análise de categorias,
análise da enunciação, análise de conotações (CHIZZOTTI, 2006, p. 98)”.
As etapas peculiares à análise de conteúdo foram orientadas de acordo as fases
elencadas por Bardin (2006), que as organizam em três: 1) pré-análise, 2) exploração do
material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
A pré-análise foi à fase em que organizou o material a ser analisado com o objetivo de
torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Correspondeu a organização
propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de
contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a conhecer o
texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que foi analisado; (c)
formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos índices e elaboração de
indicadores, que envolveu a determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos
documentos de análise (BARDIN, 2006).
A exploração do material constituiu a segunda fase, com a definição de categorias e a
identificação das unidades de registro, bem como, das unidades de contexto nos documentos.
Nessa etapa foram possíveis múltiplas interpretações e inferências, que se constituiu como a
fase da descrição analítica, que refere ao material coletado submetido a um estudo
aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a
classificação e a categorização foram básicas.
A terceira fase foi o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Nesta fase
ocorreu a condensação e o destaque das informações para análise, culminado nas
interpretações inferenciais, ou seja, o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica.
Considerando-se que por meio dessa opção de análise, foi possível realizar uma
análise abrangente e contextualizada do fenômeno estudado, removendo algumas
vulnerabilidades que outros métodos possam apresentar. Os procedimentos relatados não se
esgotaram na análise dos dados, mas, nos permitiu realizar a (re) interpretação ou
reconstrução crítica das informações.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Neste capítulo é apresentado um breve histórico da EJA em diversos momentos da
história do Brasil, bem como, sua regulamentação enquanto modalidade de ensino, os fatos
marcantes e os atuais desafios enfrentados por essa modalidade, com o intuito de integrar
nossos diálogos aos marcos fundamentais para a construção dessa modalidade e sua
importância para o entendimento das políticas atuais.
Assim, discorre-se aqui sobre o conceito geral da EJA no campo dos direitos e das
políticas públicas, desde o período colonial até os dias atuais. Entende, no entanto, que para a
compreensão da EJA no cenário atual, faz-se necessário entender sua trajetória histórica para
refletir a importância da formação específica para essa modalidade.

2.1 EJA: SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL NO BRASIL

Falar da formação de professores para a EJA carece entender como se configurou
historicamente essa modalidade de educação, bem como, sua evolução histórico-social aliada
à conjuntura social e institucional. As primeiras ações educativas para adultos no Brasil
iniciaram no período colonial, quando os religiosos exerciam sua ação educativa missionária
em grande parte com adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Além de difundir o evangelho,
os jesuítas transmitiam normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao
funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e, posteriormente, aos
escravos. Anos mais tarde, esses religiosos encarregaram das escolas de humanidades para os
colonizadores e seus filhos (KOZELSKI; CORRÊA, 2010).
A educação missionária nesse período integrou uma das primeiras ações de
alfabetização e educação de adultos, com a perspectiva de evangelização, bem como o reforço
da conduta comportamental, sustentou a continuidade lógica de conformação social e
legitimou a ordem desigual.
Com a desorganização do sistema de ensino produzido pela expulsão dos jesuítas do
Brasil em 1759, somente no período Imperial retornaram possíveis ações educativas para a
educação de adultos, sobretudo, com a primeira Constituição, de 1824, assegurando a
formação denominada “[...] primária e gratuita para todos os cidadãos (HADDAD; DI
PIERRO, 2000, p. 111). Embora não estivesse clara a preocupação com a alfabetização de
adultos nesta constituição, ficou subentendido que esse direito era garantido, uma vez que, a
legislação assegurava a formação educacional a todos os cidadãos.

42

Neste contexto, a partir do decreto n. 7.031 de 6 de setembro de 1878, “foram criados
cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas públicas de educação elementar, para o
sexo masculino, no município da corte” (COSTA, 2013, p. 5.015). Assim, Manfredi (2003, p.
75) aponta que “[...] as iniciativas de educação, durante o império, ora partiam de associações
civis (religiosas e/ou filantrópicas), ora das esferas estatais – das províncias”.
Com a nova concepção de Estado no Governo de Getúlio Vargas, o Estado passou a
ser responsável pela salvaguarda das garantias individuais e dos direitos subjetivos, pensando
em um Estado aberto a buscar alternativas de soluções das problemáticas econômicas e
também, educacionais e culturais (FERRAZ et al., 1984). Os aspectos educacionais, na nova
Constituição, propuseram um Plano Nacional de Educação (PNE), que era definido,
coordenado e fiscalizado pelo governo federal, que, de acordo com Haddad e Di Pierro (2000,
p.112), abordava de maneira clara uma:

receita para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, reafirmando o
direito de todos e o dever do Estado para com a educação, com medidas que
vieram confirmar este movimento de entregar e cobrar do setor público a
responsabilidade pela manutenção e pelo desenvolvimento da educação
(p.112)

Com a Revolução de 1930, as mudanças políticas e econômicas permitiram o início da
consolidação de um sistema público de educação elementar no país. Para Cunha (1999a), em
meados da década de 1940, havia a concepção de que o analfabetismo gerava pobreza e
marginalização, e que o adulto analfabeto era um incapaz político, por isso, juridicamente,
não podia votar ou ser votado, tornando um problema para as políticas nacionais.
Com o fim do Estado Novo, o país passou por um processo de redemocratização, fato
que aumentou o percentual de eleitores, assim, foram necessárias novas iniciativas políticas e
pedagógicas que ampliaram a educação de adultos, tais como: a criação e a regulamentação
do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP); a criação do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas (INEP); o surgimento das primeiras obras dedicadas ao ensino supletivo e o
lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), permitindo que a
educação de adultos se firmasse como uma questão nacional (FERREIRA, 2009).
Em paralelo aos acontecimentos nacionais, os fatos ocorridos no âmbito das relações
internacionais ampliaram as dimensões desse movimento em prol de uma educação de jovens
e adultos. Entre eles, a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), logo após a segunda Guerra Mundial, denunciava ao mundo as “[...]
profundas desigualdades entre os países e alertava para o papel que deveria desempenhar a
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educação, em especial a educação de adultos, no processo de desenvolvimento das nações
categorizadas como atrasadas” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 111), influenciando os
trabalhos que vinham sendo realizados no país nas diversas áreas, bem como, a criação de
programas voltados para a alfabetização e educação de adultos.
Com a instalação do Estado Nacional Desenvolvimentista, houve um deslocamento do
projeto político do Brasil, passando do modelo agrícola e rural para um modelo industrial e
urbano, gerando a necessidade de mão de obra qualificada e alfabetizada (FERREIRA, 2009).
No ano de 1958, a educação de adultos no Brasil foi marcada pela realização do
Seminário Regional de Recife, evento preparatório para o II Congresso Nacional da Educação
de Adultos, com a presença do grande educador Paulo Freire, que chamou a “[...] atenção para
a necessidade de revisão dos métodos e processos educativos até então adotados, na
perspectiva de assegurar uma maior participação dos discentes no seu processo de
aprendizagem” (FREIRE, apud COSTA, 2013, p. 61).
No início de 1960, as políticas públicas voltadas para a educação de adultos sofreram
mudanças que abriram espaço a um novo olhar acerca dos problemas frente à alfabetização. A
essa nova visão, sobre o analfabetismo, foi considerada “[...] a pessoa não alfabetizada uma
formadora de conhecimento e, correlacionada às mesmas ideias, veio também à firmação de
uma nova pedagogia de alfabetização de adultos, tendo como referência o educador Paulo
Freire” (MOURA; SERRA, 2014, p. 5).
As ideias de Paulo Freire se expandiram por todo o país, e, a partir de então, ele
passou a ser reconhecido nacionalmente, tanto pela educação popular quanto pela educação
para adultos. O método Freiriano de alfabetização, segundo Beluzo e Toniosso (2015):

[...] caracterizava-se por possuir uma perspectiva libertadora e baseava-se
principalmente nos conhecimentos prévios dos alunos, buscando
compreender suas próprias experiências de vida, partindo do uso de
“palavras geradoras”, fazendo com que o indivíduo adquirisse consciência
crítica, podendo compreender e questionar sua própria realidade (p. 198).

Dessas experiências, surgiu o movimento de reestruturação da educação de adultos,
deixando a perspectiva da simples alfabetização para ser considerada sob o crivo da
perspectiva crítica, embalada pelo imaginário já instituído pela tendência freiriana que
dominava a época (NAZÁRIO; SANTOS, 2015). O jovem e adulto da EJA passaram, então, a
ser vistos como “sujeitos de aprendizagem”, e “a visão holística de Paulo Freire revolucionou
a concepção de educação de adultos para além do processo de ler e escrever. Porém, tudo que
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havia sido construído caiu por terra, a partir da represália da Ditadura Militar que foi
instaurada no mesmo período temporal” (NAZÁRIO; SANTOS, 2015, p. 5).
O período da Ditadura Militar também se ocupou da alfabetização de adultos, mas
com objetivos, propósitos e referências bastante diferentes dos movimentos anteriores. Em
1969, o Governo Nacional criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral).
Pensando de forma extensiva, o movimento se propusera a atuar em todo território nacional
de forma mais articulada. Para isso foram constituídas comissões municipais, além das ações
articuladas com os Estados; esta, porém, representou apenas uma parcela dos diversos tipos de
recursos alocados a essa ação. Para a União restou à tarefa de supervisionar as atividades, bem
como o papel de colaborar com os processos organizacionais e pedagógicos.
No decorrer da década de 1970, o Mobral teve uma considerável expansão, tanto na
continuidade de sua proposta, quanto na área territorial alcançada, além de também ter sido
reconhecida como de grande importância pela UNESCO, o que possibilitou a efetivação de
diversos acordos de cooperações técnicas de alfabetização com outros países, como Paraguai,
Bolívia, Jamaica, Senegal, Guatemala, Espanha, dentre outros (BELUZO; TONIOSSO, 2015,
p. 201).
De acordo com Brasil (1971), com a Lei nº. 5.692, foi regulamentado o Ensino
Supletivo, cujo objetivo era contemplar os jovens e adultos com o propósito de repor a
escolaridade, além do suprimento com aperfeiçoamento, a aprendizagem e qualificação, por
meio dos Centros de Estudos Supletivos (CES), que ofereceriam cursos tecnicistas com
atendimento individualizado e de autoinstrução.
Posteriormente, o Parecer do Conselho Federal de Educação nº. 699, publicado em 28
de julho de 1972, e o documento “Política para o Ensino Supletivo”, apontaram as
características desta Modalidade de Ensino, “[...] cujo o relator Valnir Chagas, acreditava em
‘uma nova concepção de escola’ que poderia modernizar o Ensino Regular por seu exemplo
demonstrativo e pela interpenetração esperada entre os dois sistemas” (HADDAD; DI
PIERRO, 2000, p. 116).
Nesse ínterim, Haddad e Di Pierro (2000, p. 117) enfatizam que o ensino supletivo
tinha como “[...] meta recuperar o atraso, reciclando o presente, para a formação de uma mão
de obra que contribuísse para o desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de
escola”. Infelizmente, tais metas não foram alcançadas, tendo como consequências a evasão, o
pragmatismo e a certificação rápida e superficial sem o efetivo aprendizado do discente, não
conseguindo reduzir consideravelmente o número de analfabetos no país.
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Na década de 80, com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a educação passou a
“ser direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Neste cenário, a
sociedade brasileira viveu importantes transformações sociopolíticas com o fim dos governos
militares e a retomada do processo de democratização, com o destaque para a campanha
nacional a favor das eleições diretas. A partir de 1985, o Mobral foi extinto e ocupou seu
lugar a Fundação EDUCAR, com as mesmas características do Mobral, porém sem o suporte
financeiro necessário para a sua manutenção. O objetivo do Educar era “[...] promover a
execução de programas de alfabetização e de educação básica não-formais, destinados aos que
não tiveram acesso à escola ou dela foram excluídos prematuramente” (ZUNTI, 2000, p.11).
Com a extinção da Fundação Educar em 1990, pelo então Presidente da República,
Fernando Collor, ocorre a descentralização política de educação de adultos, transferindo a
responsabilidade pública dos programas de alfabetização e pós-alfabetização aos municípios
(FRIEDRICH et al. 2010, p. 398).
Nesse contexto, foram convocados diversos especialistas da área de educação para a
discussão do Ano Internacional da Alfabetização definido pela Unesco, o ano de 1990. De
acordo com Friedrich et al. (2010, p. 238), nessa data, foi fundada a Comissão Nacional para
o Ano Internacional da Alfabetização (CNAIA), porém, ela foi desarticulada pela ocasião da
extinção da Fundação Educar. É importante apontar que, naquele ano, vários debates foram
realizados por instituições governamentais e não governamentais no sentido de encontrar
estratégias para reduzir o analfabetismo no Brasil.
Posteriormente,

a

articulação

em

torno

da

LDB

9394/96

reafirmou

a

institucionalização da modalidade EJA, que substituiu a denominação ensino supletivo. A
EJA se constitui como uma modalidade de Educação Básica, ao ser concebido como forma
diferenciada do ensino regular, assumindo concepções e práticas construídas a partir das
décadas de 50, as quais consideravam o jovem e adulto, sujeitos da própria aprendizagem
(FREIRE, 1988). É estabelecido um novo paradigma, uma educação caracterizada como uma
educação continuada para toda vida, visto que esses jovens e adultos estavam inseridos em
uma sociedade pós-industrial, onde há uma extrema valorização da educação pelo fato de
estar.
A EJA, de acordo com o Art. 3º da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), determina dentre
os princípios que devem servir de base ao seu ensino os seguintes: “Igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola [...] Pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas,
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[...] garantia de padrão de qualidade, [...] valorização da experiência extraescolar, [...]
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e às práticas sociais. Ademais, a referida Lei,
em seu artigo 37º, expressa: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiverem acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio”.
Em 1997, com a Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos, resultado da
V Conferência Internacional para a Educação de Adultos (CONFINTEA), enfatizou que essa
“[...] modalidade de educação torna-se mais que um direito, passou a ser vista como a chave
para o século XXI, sendo esta consequência do exercício da cidadania como uma plena
participação na sociedade” (FRIEDRICH et al. 2010, p.400).
Assim, a partir do ano de 1999, todo o país passou a promover os Encontros Nacionais
de Educação de Jovens e Adultos (ENEJAS), que de acordo com Beluzo e Tonioso (2015, p.
206) tem com “[...] principal finalidade aprofundar o interesse e as mudanças na educação de
jovens e adultos, fazendo com que cresça o interesse pela educação e, sobretudo, que esse
direito de todos seja reconhecido”.
No governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, surgiram novas “[...]
iniciativas para as políticas públicas de EJA com maior ênfase do que o tratamento de
governos anteriores” (FRIEDRICH et al., 2010, p. 401). A EJA passou a ser uma área de
interesse prioritário, incorporando as “[...] matrículas ao financiamento do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e desenvolveram-se várias
iniciativas distribuídas em diferentes Ministérios no período compreendido entre 2002 a 2006
voltadas os jovens e adultos trabalhadores” (ALMEIDA; CORSO, 2015, p. 1293).
Dentre as ações criadas, Almeida e Corso (2015) destacam:

Brasil Alfabetizado, Saberes da Terra, Proeja, Escola de Fábrica, Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCEJA), Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã, Plano
Nacional de Qualificação, Agente Jovem, Soldado Cidadão, Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, PROEP (Ministério
da Educação e Ministério do Trabalho), Plano Nacional de Qualificação,
PNQ (MTE), Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da área de
Enfermagem – PROFAE (Ministério da Saúde), Programa de Assistência e
Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil/Soldado Cidadão
(Ministério da Defesa) (p.1293).

Tais iniciativas, para Rummert (2007 apud FRIEDRICH et al. 2010, p. 401),
estabeleceram ações voltadas para a profissionalização, mas reforçam a ideia de fragmentação
de programas, em que a certificação é meta na busca da universalização da educação e
redução do analfabetismo, sem

uma perspectiva de continuidade na caracterização da
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formação inicial. Ventura (2017) corrobora a assertiva ao enfatizar o que está expresso
legalmente como possibilidade de integração ou articulação entre as duas modalidades (EJA e
Educação Profissional), é marcada historicamente por características que as colocam em uma
mesma trajetória, sendo destinadas à classe trabalhadora, como oferta educacional
predominantemente em paralelo ao sistema regular de ensino.
Em 2002 com o objetivo de avaliar o conhecimento das pessoas que voltaram a
estudar porque não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada
foi criado Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja),
uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Em 2009, o Inep designou a certificação do ensino médio para o Enem. Como o Enem se
tornou uma porta de entrada para o ensino superior, o Ministério da Educação (MEC) decidiu
rever sua decisão e passou a adotar o Encceja apenas para a certificação do ensino médio.
Na Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 2010, foram levantados vários
questionamentos que resultaram no Documento Final explicitando os desafios a serem
enfrentados no Plano Nacional de Educação (PNE/2011-2020), destacando o alto índice de
analfabetos no país e apontando como proposta prioritária nacional, a alfabetização dessas
pessoas, com ênfase na necessidade de articulação entre a formação geral e profissional dos
discentes da EJA, bem como, a formação continuada dos profissionais desta modalidade
educacional, no intuito de construir uma prática pedagógica conforme a realidade desses
sujeitos de aprendizagem, e ampliação do financiamento e oferta a EJA (SOUZA et al. 2013).
Segundo Di Pierro (2010), o novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) oferece
melhores oportunidades de análise renovada, crítica e esperançosa sobre os desafios
vivenciados na EJA e a garantia dos direitos educativos aos jovens, adultos e idosos. Por
conseguinte, Faria (2013) reforça a EJA como uma garantia de direito, afirmando que:
O reconhecimento e o respeito aos direitos educativos dos jovens e adultos
previstos na legislação implicam responsabilidades dos governos de
assegurá-los (realidade ainda não assegurada), mediante oferta pública
diversificada e qualificada de oportunidades de alfabetização e em outros
níveis e modalidades de formação. O insuficiente número de pesquisas
especifica ainda sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), embora tenha
crescido significativamente nos últimos anos, demonstra o campo fértil de
investigação (p. 103).

Esperamos que a EJA na sua trajetória de tensa negação de reconhecimento de pobres,
negros, trabalhadores rurais, das periferias, empobrecidos populares (HADDAD, 2007) se
organizem numa luta coletiva em prol dos direitos negados, como afirma Santos (2013, p. 42),
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“a hegemonia dos direitos humanos com linguagem de dignidade humana é hoje
incontestável”. Muitas são as expectativas acerca das políticas públicas para a EJA, a fim de
proporcionar a este público uma educação pública de qualidade que priorize as
especificidades culturais, sociais, psicológicas no processo ensino-aprendizagem e de
formação humana. Para Faria (2013, p. 180), “o ser sujeito confere protagonismo e ativismo
aos indivíduos e grupos sociais, transforma-os de atores sociais, políticos e culturais, em
agentes conscientes de seu tempo, de sua história, de sua identidade, de seu papel como ser
humano, político e social”, especificamente ao se tratar de sujeitos que estão fora do processo
democrático de um verdadeiro estado de direitos (FARIA, 2013).
Os espaços de reivindicação, diálogo e formação, conforme Souza et al. (2013),
protagonizam relações de cooperação, debates e conflitos com os governos, que tiveram como
objetivo de influir diretamente nas políticas pensadas para esta modalidade, numa perspectiva
de negação de um direito conquistado há décadas. Espaços estes de mobilização,
sensibilização de colaboradores, socialização, engajamento e intervenção na realidade.
Nesse contexto, tem-se reconhecido o papel relevante e necessário da
educação para materialização do desenvolvimento em suas múltiplas
dimensões, desde que imbricada à implementação de um conjunto de
políticas públicas, que de forma integrada fortaleça os sistemas produtivos
locais e da governança local, gerando trabalho e renda, e construindo a
gestão participativa com suas estratégias de exercício do poder. Todavia, o
campo não é constituído exclusivamente por sujeitos vinculados a
movimentos sociais e a outras formas de organização. Ou seja, nem todos os
que habitam a terra estão política e socialmente organizados, situação que
dificulta o combate, o entendimento, a reivindicação e a disposição para
enfrentar desafios políticos e tornar a luta pedagogicamente conscientizadora
e também educadora. (FARIA, 2013, p. 53).

Diante o exposto, quando analisamos as políticas públicas do atual governo, do então
presidente Jair Messias Bolsonaro foi possível observar que a EJA vive um momento de
incertezas. Ao nomear a nova equipe do Ministério da Educação, o presidente dissolveu a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). O
órgão era responsável não apenas pela modalidade de EJA em específico, como também por
outras modalidades, também estudantes da EJA, como a Educação do Campo e a Educação
nas Prisões. Em substituição foram criadas duas secretarias: a Secretaria de Alfabetização e a
Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação. No decreto que as instituiu,
entretanto, não dispõe de nenhuma diretoria específica dedicada à modalidade.
Para o site o De olho nos planos, três especialistas na área de educação fizeram uma
análise panorâmica sobre a escolaridade de jovens e adultos no Brasil atual:
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Sabemos que cerca da metade dos brasileiros com 15 anos ou mais não
concluiu o Ensino Fundamental no Brasil. É uma dívida social enorme.
Temos cerca de 3 milhões de matrículas e cerca de somente metade dessas
pessoas concluindo um período letivo. Falta investimento do Estado na
modalidade, que é marginal no país. Tem o menor orçamento e pouco se
investe na formação de educadores, metodologias e criação de escolas
apropriadas para jovens e adultos (CATELLI JR, 2019, p.01).
A maioria é composta por pessoas que não conseguiram se alfabetizar na
infância. Algumas tiveram uma passagem pela escola, mas não conseguiram
dar continuidade por questões financeiras. É um público bastante diverso na
sua faixa etária. É também diverso na questão étnica, tem indígenas e
quilombolas. Temos, principalmente, pessoas de origem pobre. Pessoas do
campo. Muitas mulheres. Adultos que não conseguiram terminar sua
escolaridade. Alguns nunca chegaram a iniciar, outros começaram, mas
tiveram que largar. São mais de 12 milhões de brasileiros (FEITOSA, 2019,
p.01).
O Brasil tem uma população em torno 25 milhões de jovens entre 15 e 29
anos ou mais de idade que não frequentam a escola e que não têm o Ensino
Fundamental completo. O número de estudantes matriculados na modalidade
EJA é mais de 3,7 milhões de pessoas. (INEP/MEC,2017). Da população
com 15 anos ou mais de idade, há uma estimativa de 11,5 milhões de
analfabetas [7,%]. (PNAD/IBGE,2017). Dito isto, é óbvio que o ideal seria
fomentar polÍticas públicas para superar o analfabetismo no Brasil,
compreendendo que a ação alfabetizadora deve oportunizar a continuidade
dos estudos em turmas de Educação de Jovens e Adultos. Pois, do contrário,
todo esforço feito a partir de 2003 com o Programa Brasil Alfabetizado
(PBA) seria inócuo (CAETANO, 2019, p.01).

As entrevistas denunciam o total descaso do atual governo em relação à modalidade da
EJA, pois, além de revelar a descontinuidade muitas políticas públicas já conquistadas,
sinalizam para o fechamento de muitas turmas em diversos municípios do país, e como um
reflexo desse cenário e da falta de investimentos e políticas específicas, o município de
Ibiassucê/BA tem sofrido com a redução de matrículas na modalidade de ensino nos últimos
anos.
Outro ponto que preocupa na atual política é que a EJA, assim como as outras
modalidades da educação básica, também terá como referência para elaboração de seu
currículo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 1, cuja terceira versão foi divulgada em
1

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que deve nortear os currículos dos sistemas e
redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base
estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes
desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos
traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que
direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2018).
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abril/2019. Porém, o documento não dá orientações específicas para a modalidade, e as
adaptações deverão ficar a cargo de estados e municípios, também responsáveis pela
adequação às realidades locais.
Ao investigar e compreender a trajetória da EJA no Brasil é evidentes importantes
avanços nesta modalidade de ensino, sobretudo no reconhecimento como direito para
determinados cidadão, que, por diversos motivos, não tiveram acesso ou possibilidade de
permanência a um dos mais valiosos bens públicos da sociedade: a educação.
Ao tratar sobre os desafios presentes e futuros da EJA no país, toma-se por base o
texto Escolarização de Jovens e Adultos, de Sérgio Haddad e Maria Clara de Pierro,
publicado na Revista Brasileira de Educação, no qual os autores fazem um apanhado geral
dessas condições, e apontam os desafios e seus possíveis encaminhamentos, como é possível
observar no organograma (Figura 1), a seguir:
Figura 3 – Os desafios presentes e futuros da EJA.

DESAFIOS
PRESENTES
E FUTUROS
DA EJA

Democratização
da educação e
superação do
analfabetismo

Os jovens e a
nova idade da
educação de
adultos

Direito
à educação e o
papel do Estado
na oferta da EJA

A difusão das
parcerias e o
debate sobre
serviços públicos

A educação
continuada ao
longo da vida

Desafio da expansão
do atendimento na
EJA já não reside
apenas na população
que jamais foi à
escola, mas se estende
àquela que frequentou
os bancos escolares,
mas não obteve
aprendizagem
suficiente para seguir
aprendendo ao longo
da vida.

Perfil crescente juvenil
dos alunos, grande
parte adolescentes
excluídos da escola
regular, carregados
pelo estigma de alunoproblema por não
conseguirem êxito no
ensino regular e
buscam superar essas
dificuldades.

Redução das
matrículas na EJA com
a transferência do
financiamento da
modalidade para
estados e municípios,
onde ocorreu a
redução de custo,
recorrendo ao ensino a
distância, mesmo que
essa alternativa não
produza resultados
satisfatórios.

Oposto à redução de
custos pelos governos
crescem parcerias
entre universidades,
movimentos sociais
não governamentais,
associações
comunitárias,
sindicatos, fundações
privadas para elevação
de escolaridade e/ou
formação profissional.

Encontrar caminhos
para fazer convergir as
metodologias e
práticas da educação
continuada em favor
da superação de
problemas do século
XXI, como a
universalização da
alfabetização.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador baseado em Haddad e Di Pierro (2000, p. 125-128).
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Ao analisar as considerações empreendidas pelos autores, fica nítido o quanto a EJA
necessita progredir para o efetivo êxito da modalidade. De acordo com Santos et al. (2016),
para que a EJA consiga, de fato, cumprir o papel que lhe é confiado na atual LDB, é
necessário superar a concepção de que a idade adequada para aprender é a infância e a
adolescência e que a função prioritária ou exclusiva da educação de pessoas jovens e adultas é
a reposição de escolaridade perdida na “idade adequada”. Para tanto, é relevante reconhecer
que aquilo que hoje é configurado como educação de jovens e adultos, corresponde à
aprendizagem e qualificação permanentes, não apenas suplementares, mas fundamentais e que
favoreçam a emancipação desses sujeitos. Di Pierro (2005) corrobora as seguintes reflexões:
[...] o paradigma compensatório acabou por enclausurar a escola para jovens
e adultos nas rígidas referências curriculares, metodológicas, de tempo e
espaço da escola de crianças e adolescentes, interpondo obstáculos à
flexibilização da organização escolar necessária ao atendimento das
especificidades desse grupo sociocultural (DI PIERRO, 2005, p. 1.118).

Além dos desafios citados por Di Pierro (2005), outros autores descrevem diversas
dificuldades enfrentadas pelos professores que atuam na EJA para desenvolver o seu trabalho.
Dessa maneira, o Quadro 1, a seguir, apresenta os principais desafios e as consequências que
atinge diretamente o processo de ensino e aprendizagem nesta modalidade de ensino, segundo
Porcaro (2011, p. 50):
Quadro 4 – Os desafios encontrados por professores que atuam na EJA.
DESAFIOS

CONSEQUÊNCIAS

1. A falta de uma orientação específica aos
educadores recém-chegados ao trabalho da EJA

Estranhamento e insegurança.

2. A falta de uma formação específica

Não atende a diversidade dessa modalidade,
sobretudo em relação ao tratamento específico dos
conteúdos trabalhados.

3. A heterogeneidade de níveis de aprendizagem
dentro de cada turma

Discentes que se encontram no início do processo
de alfabetização e que se encontram no final do
processo.

4. Diversidade entre os discentes, de acordo com
suas expectativas em relação aos estudos e às
diferenças geracionais, religiosas, valorativas e
de suas crenças

Não contempla de forma eficiente tais diferenças.
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5. Diferença de idade entre os discentes jovens e
adultos

Conflitos de interesses e de posturas entre eles,
impaciência
recíproca,
ocasionando
a
desmotivação
para
os
estudos
e,
consequentemente, a evasão escolar.

6. A baixa autoestima dos discentes, que não
acreditam em sua capacidade de aprender

Bloqueios no processo de aprendizagem.

7. A institucionalização do processo

Rigidez própria do sistema regular.

8. Busca pelo processo de certificação dos
discentes adultos

Perda da qualidade no processo, devido à
necessidade de sua padronização.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador baseado em Porcaro (2011, p. 50).

São notórios os desafios para que os professores que atuam na EJA possam
desenvolver o seu trabalho, em decorrência das dificuldades que vivenciam esses
profissionais, conforme verificadas anteriormente, no quadro. Isso revela o quanto essa
modalidade de ensino necessita de investimentos, tanto no âmbito das políticas
governamentais quanto no âmbito das políticas institucionais.
Para mais, de todas essas dificuldades próprias da realidade dos discentes e
professores da EJA, existem também algumas limitações por parte dos próprios professores
ao desenvolverem seu trabalho, em razão de vivenciarem uma realidade nova e diferenciada,
para a qual não foram preparados, como destaca Porcaro (2011):
• A prática de infantilização dos educandos, acarretada pelo hábito dos
educadores em vivenciar uma realidade diversa, no ensino regular, em que
atuam com crianças;
• A dificuldade dos educadores em conciliar os diferentes interesses dos
educandos, conseguindo, com isso, motivá-los para o processo de ensinoaprendizagem;
• A dificuldade de relacionar o conteúdo sistematizado com a vivência do
educando, conforme a orientação existente para o trabalho com a EJA (p. 5051).

Em consequência, é preciso um retorno ao paradigma Freiriano, em sua proposta de
alfabetização e pós-alfabetização de adultos conscientizadora, por meio da centralidade do
diálogo, como princípio educativo, e a assunção, por parte dos discentes adultos, de seu papel
com aprendizes, de produção de cultura e de transformação do mundo.
Com base nesses pressupostos, o capítulo seguinte, faz um levantamento bibliográfico,
à luz de estudos já existentes, sobre formação inicial e continuada para atender as demandas
de formação para a modalidade EJA, diante das contingências do cenário educacional do país.
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EJA

Este capítulo aborda os aspectos históricos e políticos sobre a formação inicial e
continuada de professores como um aparato teórico-metodológico para a discussão das
demandas formativas dos professores da CEI em Ibiassucê/BA. A priori foi elencar como
constituiu a formação inicial no Brasil, e posteriormente, destacou-se a importância da
formação continuada específica para a EJA no processo de ensino-aprendizagem.

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES NO BRASIL

O debate acerca da formação de professores reporta entender o conceito dessa
terminologia, que Pimenta (1997) trata a como um projeto único, englobando a inicial e a
continuada, que envolve um duplo sentido: o de autoformação a partir da reelaboração
constante dos saberes que realizam em sua prática, confrontando suas experiências nos
contextos escolares, e o de formação nas instituições escolares onde atuam produzindo a
escola como espaço de trabalho e formação, o que implica a gestão democrática e práticas
curriculares participativas, propiciando a constituição de redes de formação contínua, cujo
primeiro nível é à formação inicial.
Salienta-se que a necessidade por formação de professores no Brasil surgiu no século
XIX, quando, em resposta às transformações ocorridas na sociedade após a Revolução
Francesa, iniciaram as discussões a cerca da instrução da população. Ao longo deste século
foram sendo instaladas em vários países europeus as Escolas Normais, instituições
incumbidas de preparar professores (SAVIANI, 2009). No Brasil, após a Independência
iniciaram as ações para preparo de professores, que se foi intensificando com a proclamação
da Republica, idealizado como parte do projeto de construção da Nação.
No entanto, a expansão das redes de ensino no Brasil está diretamente ligada à
intensificação do processo de industrialização no país a partir da década de 1950. Para Saviani
(2009), nos anos 1960 e 1970 o acesso à escolarização era limitado e havia uma enorme
parcela de analfabetos na população, mas com o acelerado crescimento populacional e as
demandas do mercado, os investimentos começaram a crescer e com a expansão das redes
públicas de ensino cresceu consideravelmente a demanda por professores. A forma
encontrada para suprir esta demanda foi de expandir as escolas normais em nível médio,
complementação de formações, autorizações especiais para o exercício da docência, entre
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outros; porém, tanto os cursos normais como os diversos cursos de licenciatura surgidos nesse
período, seguiram os modelos instituídos entre o final do século XIX e o início do século XX,
improvisações que ainda hoje afetam de maneira negativa a formação de professores no país
(SAVIANI, 2009).
Os cursos para a formação inicial de professores são as licenciaturas nas mais diversas
áreas de ensino, para atender a demanda da rápida escolarização no contexto histórico e
consequentemente a necessidade de professores formados. Surgidas nos anos 30, em função
da preocupação que se tinha em regulamentar o preparo de professores para a escola
secundária, seguindo a fórmula em que as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração
prevista era de um ano, estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três
anos.
De acordo com Menezes e Santos (2001), a nova ordem política e econômica da época
foi determinante para o crescimento da demanda social da educação e a expansão do ensino
fundamental e médio no Brasil. As licenciaturas tornaram uma solução para a falta de
professores habilitados para o exercício do magistério secundário. Apenas em 1961 a
licenciatura passa a ser tratada por legislação específica, quando o Conselho Federal da
Educação (CFE) é instituído pela referida lei e encarrega-se de estabelecer os currículos
mínimos dos cursos de Licenciatura.
A Reforma Universitária no início da década de 70, como uma proposta de elevação
progressiva do nível de formação dos professores, ocorreram grandes alterações nos esquemas
então vigentes. As licenciaturas destingiram das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras,
onde eram lecionadas, e incorporadas às Faculdades de Educação. Assim, para atender a uma
nova demanda de professores, foram criadas as licenciaturas curtas (para atuar no primeiro
grau) e as licenciaturas plenas (para atuar no primeiro e segundo grau), divisões extintas em
1986 (MENEZES; SANTOS, 2001).
Com a LDB/1996, diversos decretos e resoluções passaram a embasar a formação de
professores. A priori da lei, era extinguir as licenciaturas curtas, na qual a formação de
professores para a educação básica deveria ocorrer exclusivamente através de licenciaturas
plenas e cursos normais de nível médio. Para o magistério na educação infantil e nos quatro
primeiros anos do Ensino Fundamental foi admitida a formação em nível médio, na
modalidade Normal.
Carvalho e Simões (2002, p. 163), enfatizam a necessidade da “[...] a relação entre a
teoria e a prática aparece como questão central a ser trabalhada no âmbito da formação,
especialmente quando a universidade vem sendo permanentemente desafiada pelas mazelas
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sociais e econômicas da sociedade brasileira”. O texto destaca que “[...] até o fim da Década,
a Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior” (BRASIL,
1996). Uma disposição transitória, ou seja, uma meta a seria atingida pelos sistemas de ensino
ao longo dos anos.
Essa questão aparece como dispositivo da Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), quando
provoca a necessidade de repensar a formação de professores no Brasil, causando mudanças
nos currículos dessa formação, inclusive quando indica a inclusão da “associação entre teoria
e prática” (art. 61, I) e a “prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas nos cursos de
formação docente” (art. 65).
Com o apontamento da lei, foi feito a revisão dos currículos dos cursos de formação de
professores, em específico, no que se refere à separação entre disciplinas de conteúdo e
pedagógicas, no sentido de rever a desarticulação entre formação acadêmica e realidade
prática, que tanto contribuem para a fragmentação daqueles cursos (PEREIRA, 2007).
Assim, duas perspectivas surgiram como fundamentais na formação de professores: a
relação ensino-pesquisa; saber escolar/professor e formação prática do professor.
Quanto à relação entre ensino e pesquisa, Pereira (2007) destaca:

[...] os estudos sobre a formação do professor voltam-se crescentemente
para a compreensão dos aspectos microssociais [sic], destacando e
focalizando, sob novos prismas, o papel do agente-sujeito. Nesse cenário,
privilegia-se hoje, a formação do professor-pesquisador, ou seja, ressalta-se
a importância da formação do profissional reflexivo, aquele que pensa-naação, cuja atividade profissional se alia à atividade de pesquisa (p. 41).

Pereira (2007) também faz referência ao saber escolar/professor e formação prática do
professor,
[...] as especificidades dos saberes científicos e dos saberes escolares,
parecem contribuir para a desmistificação da ideia de que compete ao
pesquisador produzir o conhecimento, resultados de suas pesquisas, e ao
professor cabe a simples tarefa de ensinar, ou seja, reproduzir e transmitir
esses saberes já produzidos (p. 45).

Desta forma, nota-se que após a ênfase voltar-se para os conteúdos a serem ensinados,
as questões de sistema e de organização curricular, e sobre os processos de ensinoaprendizagem, é marcada por constantes mudanças, cujo foco tem colocado no centro das
discussões, o debate sobre os desafios da articulação entre teoria e prática para nortear as
questões entre ensinar e aprender mediado pela pesquisa. Essas mudanças, na concepção da
formação de professores, apontam as diversas formas de como o trabalho do professor é visto
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na escola em sua trajetória como espaço educativo. Perpassa desde a condição de grande
conhecedor da matéria e transmissor de conhecimentos ao célebre planejador e executor de
tarefas, mas acima de tudo, com compromissos políticos com grande potencial de
transformação social das camadas populares.

Neste contexto, o professor a partir da

LDB/1996 passa a ser visto como profissional reflexivo, que deve aliar, em seu trabalho, as
atividades de ensino à pesquisa.
A partir dos pontos abordados anteriormente, emergiram as discussões em que a
formação do professor não pode ser pensada de maneira desvinculada do espaço real em que
se efetiva o seu campo prioritário de atuação profissional, ou seja, a escola. Isso propõe
repensar a formação inicial não mais centrada na dimensão teórica ou cultural do
conhecimento ou na ideia de que o trabalho do professor comprometido procede do domínio
da ciência e de técnicas e métodos para sua aplicação (BELLOCHIO; TERRAZAN;
TOMAZETTI, 2004), mas esse modo de pensar exige do professor, a compreensão “[...] do
próprio processo de construção e produção do conhecimento escolar, entender as diferenças e
semelhanças dos processos de produção do saber científico e do saber escolar” (PEREIRA,
2007, p. 47).
Todavia, a efetivação dessas mudanças demonstrou ser um processo lento e seguiu
caminhos complexos. Independentemente, as contribuições dos anos 1990 foram essências,
especificamente no que diz respeito às discussões sobre os saberes da docência; à defesa da
formação de professores que articule teoria e prática, pesquisa e ensino, reflexão e ação; à
formação do professor que pesquisa o seu próprio trabalho, entre outros, que são ressaltadas
nos anos seguintes.
Com a LDB/1996 foram propostas mudanças para os cursos de formações de
professores e, definido um período para efetivação de tais alterações. Em virtude disso, no
início dos anos dois mil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
foram estabelecidas e, nos anos subsequentes, as Diretrizes Curriculares para cada curso de
licenciatura. Essas diretrizes, de acordo com Freitas (2007),

[...] provocaram movimentos diferenciados,
contraditórios, no
desenvolvimento e materialização da organização curricular em cada IES,
dependendo das concepções norteadoras dos currículos e da história e
trajetória das relações entre as áreas específicas da licenciatura e as
faculdades/centros e departamentos de educação (p. 1211).

Mesmo com as Diretrizes alicerçadas nos princípios em que a formação do professor
deve considerar as necessidades atuais do capitalismo, ao mesmo tempo, evidenciava uma
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formação por meio de processos de avaliação e certificação, mas segundo Chapani (2010),
também era possível visualizar maior flexibilidade na organização curricular dos cursos de
licenciatura.
A flexibilidade na organização curricular das licenciaturas ocorreu por conta das
heterogeneidades que caracterizava e na atualidade caracteriza a sociedade, em que a
formação de professores se desenvolve em um contexto marcado por: mudanças nas formas
nas formas adotadas pela comunidade social, no conhecimento científico e nos produtos do
pensamento, a cultura e arte; grande evolução da estrutura material, institucional e
organização da convivência, além de novas formas de modelos de família pensar, sentir e agir
das novas gerações; as mudanças nos meios de comunicação e da tecnologia que
acompanham as transformações na vida institucional de muitas organizações de ensino e por
fim, uma educação que não é patrimônio exclusivo dos professores e sim, de todos que
estabelecem novos modelos que norteiam o processo de ensino e aprendizagem
(IMBERNÓN, 2006).
Neste cenário, surgiu um novo feitio de projetar a instituição formativa e, desse modo,
a formação do professor e seu papel no contexto da escolar. Para Lima (2004, p. 118), “[...] a
situação da instituição escolar se tornou mais complexa, ampliando a complexidade para a
esfera da profissão docente, que não pode mais ser vista como reduzida ao domínio dos
conteúdos das disciplinas e à técnica para transmiti-los”. Passou a ser exigido que o professor
lidasse com um conhecimento em construção, ou seja, não mais imutável. Assim, a educação
tornou um compromisso político pautada em valores éticos e morais considerando o
desenvolvimento pleno do cidadão.
No novo modo de formação, o professor deveria refletir sobre sua prática, e se
formando também em pesquisador, capaz de produz conhecimentos e colaborar para a
produção de tanto outros conhecimentos. Para uma formação com essa roupagem, Pereira
(1999) argumenta:

[...] a familiaridade com os processos e os produtos da pesquisa científica
torna-se imprescindível na formação docente. A imersão dos futuros
educadores em ambientes de produção científica do conhecimento
possibilita-lhes o exame crítico de suas atividades docentes, contribuindo
para aumentar sua capacidade de inovação e para fundamentar suas ações. É
o mergulho em tal atividade que permite a mudança de olhar do futuro
docente em relação aos processos pedagógicos em que se envolve na escola,
à maneira de perceber os educandos e suas aprendizagens, ao modo de
conceber e desenvolver o seu trabalho em sala de aula (p. 177).
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Nesse contexto, Nóvoa (2010) aponta que a formação de professores deve dedicar
uma atenção especial às dimensões pessoais, trabalhando a capacidade de relação e de
comunicação que define o ato pedagógico. Para Dantas (2017) a formação integra a reflexão
crítica, permite a colocação de problemas e questões que são comuns, além de facilitar as
trocas de experiências e a busca constante de novas estratégias, métodos e recursos, para a
melhoria da intervenção dos formadores-pesquisadores, para que ocorra a reformulação da
prática a partir de uma nova perspectiva. Ao analisar as definições dos autores, é perceptível
uma formação para além dos murros da sala de aula, uma formação mais ampla que busca
atender as diversidades existentes dentro desse espaço de educação. Neste contexto, o papel
da escola e do educador da EJA é o de proporcionar momentos de reflexão e atividades que
levem os discentes a construírem seus conhecimentos a partir de suas vivências ao longo da
vida e serem capazes de recuperar experiências individuais sem que elas caiam nos silêncios e
nas relações de poder que rondam a escola (SANTOS, 2011).
Fica evidente que a formação docente deve ser entendida como um processo e produto
da pesquisa científica, que visa uma prática intencional, crítico e autônomo. Porém em muitos
casos, a formação inicial não é capaz de contemplar tais dimensões, o que reforça a
necessidade em investir em formação continuada, a fim de contemplar essas lacunas. Quando
se refere à EJA, estudos apontam que a formação inicial não é capaz de preparar o professor
para atuar na modalidade de ensino, e fica sempre a cargo do professor buscar uma formação
complementar. Dessa forma, no próximo subcapítulo elenca a importância da formação
continuada para os professores que atuam na EJA.
3.2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EJA

As instituições de ensino têm desempenhado diversos papéis na sociedade atual, assim
como têm sido um campo de constante mutação, e o professor tem um papel central, sendo ele
um dos principais responsáveis pela mudança de atitude e pensamento dos discentes. O
professor, nesse sentido, precisa está preparado para os novos e crescentes desafios desta
geração, sobretudo pelo tanto contato com novas tecnologias e fontes de acesso ao
conhecimento como hoje.
Ao se olhar para o histórico da formação inicial no Brasil, fica evidente que apresenta
muitos déficits. Os cursos de licenciatura são considerados ineficientes para a formação de
professores realmente capacitados para ensinar. Assim, quando se fala em de educação de
qualidade, não se pode deixar de abordar a formação continuada de professores; que já é
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considerada, juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas políticas
públicas para a educação.
A formação continuada surgiu para amenizar os efeitos de uma formação inicial
deficitária e por consequente, melhorar a prática. Para Schnetzler e Rosa (2003), para
justificar a formação continuada de professores, três razões têm sido normalmente apontadas:
[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões
críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do
processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do professor; a
necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa
educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando
que o professor seja também pesquisador de sua própria prática; em geral, os
professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem
que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas
pedagógicas (SCHNETZLER; ROSA, 2003, p.27).

É importante entender a formação continuada como um processo de aperfeiçoamento
de conhecimento em determinada área, em relação à educação, essa formação é essencial,
visto que a melhoria do ensino depende destas formações para os profissionais da área. Deve
ser por obrigação, um processo de aprendizagem para os professores.
Sobre o principal objetivo da formação continuada, Romanowski (2015) enfatiza:
[...] é para a melhoria do ensino, não apenas a do profissional. Portanto, os
programas de formação continuada precisam incluir saberes científicos,
críticos, didáticos, relacionais, saber-fazer pedagógico e de gestão; podem
ser realizados na modalidade presencial e a distância. Ressalta-se a
necessária ênfase na prática dos professores com seus problemas como
importante eixo condutor dessa modalidade de formação (p.131).

Nessa perspectiva, o professor deve se reconhecer como sujeito ativo no processo de
desenvolvimento, sabendo relacionar suas experiências pessoais com o contexto profissional,
pois a identidade pessoal se inter-relaciona com a identidade coletiva. Melhorar a formação, o
salário, a estrutura, legislação trabalhista entre outros contribuíram para potencializar a
identidade profissional. Para além, cabe ao professor analisar e pensar criticamente sua prática
no sentido de refletir e realizar inovações passando a serem protagonistas de sua formação.
Gadotti e Romão (2011) elencam que a reflexão continuada sobre nossa prática de
formação, possibilita o desenvolvimento de uma série de conclusões sobre o melhor caminho
a seguir na formação de educadores. Não podendo ver essas conclusões como definitivas,
mas com o intuito de dividi-las como outros formadores por meio de um diálogo crítico e
reflexivo.
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Quando se trata da EJA, verifica-se a existência de vários déficits, principalmente, no
que tangue a falta de preparo dos professores para atuar nesta modalidade. Um estudo
realizado por Santos (2019), com estudantes dos cursos de licenciatura em ciências biológicas
e pedagogia, aponta que:

[...] somente no curso de Pedagogia existe uma disciplina da Educação de
Jovens e Adultos e muitos dos alunos entrevistados não tiveram experiência
com essa modalidade, já no curso de Ciências Biológicas, os alunos não
possuem uma disciplina específica, e parte dos alunos já tiveram
experiências, seja em estágio, oficinas, congressos, etc. Assim também é nos
demais cursos de licenciatura de formação especifica. Não há um devido
preparo para a atuação nessa modalidade, ensinando como surgiu a
Educação de Jovens e Adultos, quem são os sujeitos que irão encontrar na
sala de aula. E muitos por não conhecer acabam desmerecendo a EJA (p.21).

Ao analisar o estudo, constata-se que os cursos de formação inicial não preparam o
futuro professor para atuar em uma modalidade de ensino com características bem variadas,
sobretudo em relação às condições socioeconômicas e a faixa etária dos discentes. Piconez
(1995) corrobora ao dizer:
A maioria dos estudos sobre Educação de Adultos tem colocado, entre suas
prioridades, a necessidade de formação de professores para educação tão
peculiar. A inexistência de estudos sobre jovens e adultos nos cursos de
formação de professores, seja em nível de 2º ou 3º graus, tem sido colocada
com frequência. As próprias Faculdades de Educação começam a se dar
conta nos últimos anos que seus currículos não contemplam estudos sobre a
problemática do analfabetismo ou da educação de jovens e adultos, tratada,
muitas vezes, como matéria espúria, com seu desenvolvimento caracterizado
por descontinuidades ou como tarefa de perspectiva assistencialista ou
filantrópica, e não na perspectiva de um direito de cidadania (p.37)

A citação do autor aponta problemáticas marcantes na formação de professores para
atuarem na EJA, o primeiro é a descontinuidade do processo educativo, tanto por parte dos
discentes, quanto por partes dos professores, que não possuem uma formação adequada para
atender as demandas da modalidade. Outro fator importante é a visão construída da EJA ao
longo dos anos, com uma perspectiva de assistencialismo e não como um direito subjetivo
para a cidadania. Nesse sentido, repensar a formação de professores para atuarem na EJA, é
essencial, para a promoção da qualidade no processo de ensino e aprendizagem dos discentes.
Para tanto, é necessário entender as tendências de formação de professor específicas
para a EJA, que segundo Moura (2011) privilegia três dimensões relevantes para a formação
do educador como um processo político, social e cultural ultrapassando o fazer pedagógico,
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relacionando-as à localização da formação, as tendências que explicam os processos
educativos e embasam as práticas educacionais e por fim, a educação que queremos, na
perspectiva de superação das contradições sobre o discente que se deseja formar e o professor
que queremos ser.
Muitas mudanças vem ocorrerando no cenário escolar, percebe-se que ao longo dos
anos, as mudanças no processo de formação de professores foram poucas e ínfimas diante da
necessidade que se tem de um profissional devidamente qualificado em uma realidade de
inúmeras exigências no que diz respeito à formação e atuação destes professores (SANTANA
et al, 2015).
Diante a atual conjuntura social, o professor que trabalha no contexto da EJA, precisa
conhecer a realidade destes discentes. Isso significa que o professor necessita de um preparo
adequado, ou seja, este profissional deve ser orientado a adotar uma metodologia de ensino
própria para a realidade de seu alunado.
É importante dizer que os livros didáticos devem contemplar a realidade local e que o
processo ensino-aprendizagem precisa de instrumentos que valorizem os conhecimentos e
saberes advindos das experiências de vida de cada discente (SANTANA, et al, 2015).
Portanto, cabe ao professor entender que a contextualização e interdisciplinaridade são fatores
bastante perspicazes na prática diária e que as ações pedagógicas contextualizadas e
interdisciplinares é um poderoso instrumento para o ensino-aprendizo na EJA.

4 FORM(AÇÃO) DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ-BAHIA

Este capítulo faz um panorama da formação dos professores que atuam na EJA no CEI
e os aspectos investigados sobre a formação inicial e continuada específicas para atuarem na
EJA. Com o auxílio do aparado teórico-metodológico sobre a formação inicial e continuada
em EJA no Brasil, já relatada nesse estudo, foi possível analisar os relatos dos colaboradores
para montar o plano de formação específico para a EJA no CEI com a valorização das
demandas formativas dos colaboradores.

4.1 PANORAMA DA FORMAÇÃO PROFESSORES DO CEI

Este subcapítulo apresenta as análises realizadas a partir dos registros suscitados ao
longo desta pesquisa, os quais tiveram como propósito refletir sobre as observações e as
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entrevistas. Essas reflexões possibilitaram apontar elementos consistentes que poderão
dialogar com as transformações que surgiram a partir da formação dos colaboradores.
Sabendo que a pesquisa qualitativa envolve as subjetividades humanas, assim, optouse inicialmente, por elencar alguns elementos dos percursos profissionais de nossos
colaboradores, pois está diretamente ligado ao nosso objeto de investigação: as demandas de
formação do professor da EJA. Buscando conhecer melhor o caminhar dos colaboradores, foi
pedido que eles descrevessem sobre alguns aspectos: nome, idade, pertencimento étnico,
formação inicial e continuada, tempo de docência e vínculo. Essa ação teve como objetivo
levantar informações a respeito do perfil dos professores, para melhor caracterizar a
modalidade no CEI no que diz respeito às ações relativo à formação dos professores da EJA.
Aqui o foco é especificamente na formação dos colaboradores:
Angico: “Sou professor a mais de vinte anos e na EJA estou há nove anos.
Sou formado em geografia e atuo nesta disciplina. Mas nunca tive nenhuma
formação específica para essa modalidade, mas tenho interesse em
participar”.
Aroeira: “Sou professora a mais de dez anos na escola e iniciei trabalhando
também na EJA. Sou formada em letras com português e trabalho com a
mesma disciplina. Não participei de uma formação sobre EJA, mas
gostaria”.
Palma: “Sou professora há nove anos na escola e iniciei trabalhando com a
EJA. Sou formada em matemática e pedagogia, e atuo com o componente de
matemática. Nunca passei por nenhuma formação específica, mas quero
participar”.
Mandacaru: “Trabalho na escola há onze anos, mas é o primeiro ano na
EJA. Sou formada em letras com inglês e trabalho com a disciplina de
inglês. Não tive nenhuma formação sobre EJA, mas gostaria de conhecer um
pouco mais sobre a proposta pedagógica para a modalidade”.
Juazeiro: “Estou na escola há três anos e dois na EJA. Sou formada em
história e trabalho com a disciplina de artes. Já participei de alguns cursos
específicos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que abordaram
ensino e planejamento na EJA com uma carga horário de vinte horas. Acho
muito importante participar de uma formação sobre a EJA”.
Umbuzeiro: “Trabalho na escola há vinte anos e o primeiro ano na EJA. Sou
formada em história e filosofia, mas ministro aulas de artes. Nunca participei
de uma formação e não tenho interesse, pois não é meu objetivo, estou
trabalhando esse ano apenas para complementar minha carga horária”.
Jurema: “Trabalho na escola e na EJA mais de seis anos. Sou formada em
matemática e ministro aula de ciências. Nunca participei de uma formação
específica sobre a EJA, mas tenho interesse”.
Malva: “Trabalho na escola mais de dezesseis anos e na EJA menos de
cinco anos. Sou formado em história e ministro aulas na disciplina de
formação. Não participei de nenhuma formação específica sobre a EJA, mas
tenho interesse”.
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Os relatos sobre a formação dos colaboradores chamam a atenção para diversos
pontos. É perceptível que todos apresentam uma vasta experiência na docência, mas alguns
quando se tratou da EJA, é o primeiro ano que estão atuando. No momento das entrevistas, ao
serem questionados sobre a escolha pela EJA, a maioria relatou que foi uma escolha por
vontade própria, mas as situações do momento os levaram para a modalidade, entre essas, eles
apontaram a necessidade de trabalho, complementação de carga horária, “caíram de
paraquebras” e por trabalhar em outras instituições no diurno. Por não ser uma escolha
consciente dos professores, percebe-se a desmotivação nos mesmos. Segundo Davoglio e
Santos (2007), a motivação é um processo que engloba motivos intrínsecos e extrínsecos,
motivos esses construídos nas inter-relações sociais, desde a infância, e que acabam se
efetivando nas escolhas de cada pessoa. A cada situação vivenciada, novos motivos poderão
ser construídos, por isso entender a motivação é, antes de tudo, perceber e entender o ser
humano com características e subjetividades próprias, é conceber o desenvolvimento e a
aprendizagem como um processo que acontece ao longo da vida de cada um.
Neste contexto, a motivação envolve uma ação conjunta entre fatores externos tais
como estímulo e incentivo, como também, fatores internos que englobam a auto-realização e
o desejo do indivíduo de renovar-se e aperfeiçoar seu potencial. No processo ensinoaprendizagem, a motivação deve estar presente em todos os momentos. Fita (1999) explica
que muitas vezes para o discente ter motivação em aula é importante ter um bom professor.
Ouve-se dizer também, que um bom professor é aquele que sabe motivar seu discente.
Silva (2012) corrobora ao apontar a escolha pela profissão, acúmulo de cargo e a falta
de formação como fatores que desmotiva o professor. Cunha (1999b) complementa citando
outros três aspectos: a desvalorização do magistério, relacionada com a questão salarial; a
estrutura do ensino, determinada pelo modelo de escola da legislação contemporânea e as
condições de trabalho, como espaços físicos e materiais didáticos, que impossibilitam um
ensino de melhor qualidade. Para superar tais desafios, aliados a políticas públicas para
melhoria na condição de trabalho e salarial, os professores precisam estar motivados, pois
assim estarão mais abertos a novas ideias e mais propensos a buscar novos métodos e
abordagens mais eficazes para a aprendizagem dos estudantes.
Observa-se que 62,5% dos professores estão atuando na área de formação e 37,5%
atuam em disciplina diferente da formação. Atuar em uma área fora da formação pode
acarretar diversos danos para o processo educativo. Segundo Gatti (2010), é necessária uma
profunda mudança nas estruturas institucionais formativas e nos currículos de formação. As
emendas são muitas, a fragmentação formativa é clara, e é imprescindível integrar a formação
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em currículos articulados, voltados ao objetivo mais importante, que é formar professores de
fato, não apenas apoiados nos campos disciplinares específicos, mas com grande aporte
pedagógico.
O professor é fundamental nos processos de mudança da sociedade ao contribuir com
seu saber, valores e experiências na difícil tarefa de melhora na qualidade da escolarização.
Todavia, existem dificuldades presentes na construção dos conhecimentos e nas práticas
pedagógicas desses professores, relacionadas, muitas vezes, ao seu processo de formação
inicial, durante o qual apresenta deficiências tanto na formação específica quanto na
pedagógica. Sem a formação adequada para o componente curricular que vai atuar o professor
não possui muitos subsídios para inovar o ensino ou incluir elementos que contextualizem os
conteúdos que desenvolve em sua prática (MILARÉ; ALVES FILHO, 2010).
Sobre a formação inicial e/ou continuada específica para atuar na EJA, 87,5% dos
colaboradores relatou não ter participado. 12,5% dos colaboradores, ou seja, apenas uma
colaboradora disse ter participado de um curso de curta duração. Essa realidade não é única
do CEI, é uma realidade que se repete por todo o país. Para Soares (2008, p. 85-86) as “[...]
ações das universidades com relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são
tímidas se considerarmos, de um lado, a relevância que tem ocupado a EJA nos debates
educacionais e, de outro, o potencial dessas instituições como agências de formação”.
Infelizmente as universidades não oferecem aos professores cursos que atendam essas
demandas e quando oferecem, normalmente é feito por meio de treinamentos e cursos
aligeirados, e insuficientes para atender às demandas da EJA, desta forma cabe as
universidades garantir/ampliar os espaços para discussão da EJA, seja nos cursos de
graduação, pós-graduação e extensão (MACHADO, 2000).
Segundo Freire (1996, p.58), “[...] ninguém nasce educador ou marcado para ser
educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na
prática e na reflexão da prática”, para isso é necessária uma formação inicial e continuada que
atenda os anseios não só da educação em geral, mas, sobretudo quando tratamos da EJA. Uma
formação permanente que se conquista com maturidade, da consciência do ser, e que a
reflexão possa permear a prática enquanto professor e de vida. Sem a formação inicial, a
continuada será exigência para fazer do homem atuante no seu espaço histórico, crescendo no
saber e na responsabilidade.
Soma-se a isso, a construção de conhecimentos que deve começar durante a formação
acadêmica, quando o professor desenvolve o hábito de refletir sobre a própria formação, não
só àquela adquirida em sala de aula, mas àquela aprendida em suas pesquisas, leituras,
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discussões e participações em eventos. Sem formação adequada, a prática educativa passou a
ser um desafio, pois o educador consciente passa grande parte do seu tempo questionando-se,
revendo conceitos, buscando dar o melhor a seus discentes. Por isso, o sonho e a utopia fazem
parte desses professores, além de outros sentimentos como a esperança, que é uma arma
importantíssima para a realização de certas aspirações. Para Paulo Freire (1996) é ingenuidade
dar à esperança um poder absoluto de resolução de conceitos, concepções e conteúdo, no
entanto, se aliadas a ela encontram-se o esforço, a capacidade, a persistência e humildade, o
educador está no caminho certo.
O trabalho com pessoas jovens e adultas exige do professor, além da formação inicial
que deveria ser em nível de graduação, a formação continuada, entendida como a capacitação
em serviço, representada pela realização de cursos de suplência e/ou atualização dos
conteúdos curriculares de ensino. Sobre formação continuada, Placco (2001), entende como:

um processo complexo e multideterminado, que ganha materialidade em
múltiplos espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou treinamentos,
e que favorece a apropriação de conhecimentos, estimula a busca de outros
saberes e introduz uma fecunda inquietação contínua com o já conhecido,
motivando viver a docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa,
criação e dialética com o novo (p. 26-27).

O professor de EJA necessita dominar técnicas e metodologias capazes de, não
somente adentrar o universo dos discentes, como também de fazê-los compreender que sua
busca por concluir os estudos vale à pena. Neste sentido, o principal objetivo da EJA é ajudar
cada indivíduo a tornar tudo àquilo que tem capacidade para ser (GOMES, 2011).
Sobre participar de uma formação continuada, 87,5% dos colaboradores disseram ter
interesse em participar. Isso é muito importante, pois é por meio dessa iniciativa que se pode
transformar a EJA no CEI. Mas não podemos deixar de ressaltar que 12,5% falaram não ter
interesse em participar, pois não quer trabalhar com essa modalidade de educação e diz estar
apenas para completar a carga horária. Lamentável observar que essas atitudes se
reproduzem durante anos na EJA, e a falta de comprometimento dos professores contribui
para o número de evasão e insucesso de muito discentes. Não se trata aqui de direcionar o
que a colaboradora deve trabalhar, mas não se pode mais permitir que professores e os
demais componentes das instituições de ensino trate a EJA com tanto descaso. Felizmente,
entre os colaboradores do CEI, esse caso representa a minoria.
A formação de professores para a EJA é essencial para uma educação de qualidade,
pois assim o educador será capaz promover práticas educativas que resultem em bons
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desempenhos em sala de aula mostrando para os discentes a importância de continuar seus
estudos, a fim de tornarem cidadãos críticos e reflexivos para que possam interagir de forma
participativa perante a sociedade.

4.2 O QUE PENSAM OS PROFESSORES DO CEI SOBRE A FORMAÇÃO
CONTINUADA COM FOCO NA EJA

Para ouvir o que pensam os professores do CEI sobre a formação continuada com o
foco na EJA recorreu-se às entrevistas com um roteiro semiestruturado. Foram feitas várias
visitas a escola para que os colaboradores participassem. Várias visitas se limitaram a
observação do espaço e das ações dos colaboradores, pois eles sempre alegavam não ter
tempo disponível. As idas e vindas na escola possibilitou a realização das entrevistas com
75% dos participantes, porém os 25% afirmavam na maioria das vezes que não tinham tempo
disponível para participar. Na oportunidade, foram apresentadas outras estratégias para a
realização, como por exemplo, o aplicativo do Whatsapp e o gravador de áudio do próprio
celular, no entanto, essas tentativas não surtiram efeito.
Os colaboradores Aroeira e Malva não participaram das entrevistas, pois segundo
eles não estavam com tempo disponível, mas essa realidade não é específica deles, com os
demais colaboradores houve o mesmo problema. Em algumas situações, foi necessário o
deslocamento para outro colégio onde trabalham em turno oposto, além de ter que ir até as
residências para a efetivação do momento de escuta e também de troca de conhecimento. A
falta de tempo foi um desafio paralisador para o andamento do trabalho, mas que foi
solucionado com compreensão e paciência.
Sobre a falta de tempo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), no estudo ‘Retrato da Escola 3’ (2003), demonstra que a carga horária semanal dos
professores é diferente conforme as redes estaduais e municipais de ensino. Mas todas
marcadas por uma sobrecarga que vai além da sala de aula, realizada fora no local de trabalho.
Para a CNTE (2003), as condições de sobrecarga de trabalho para os professores são
associadas a dois elementos principais: os trabalhos escolares semanais realizados no
domicílio pelo professor devido à insuficiência da carga horária contratada e a dedicação do
professor a trabalhos extras, como forma de aumentar a renda.
A sobrecarga de trabalho para Vieira (2003, p. 51), traz “[...] muitas consequências
sobre as condições de saúde, sobre a relação com a família, sobre a qualidade do trabalho”.

67

Paralelamente, o prolongamento da jornada de trabalho gera efeitos na saúde dos professores
e no resultado do trabalho esperado, uma vez que a sobrecarga de trabalho repercute na
diminuição da qualidade do ensino e no grau de proficiência ou aprendizado dos discentes.
No que tange à sobrecarga de trabalho e à saúde dos professores, dois fatores são
decisivos para a ocorrência dos processos de adoecimento. Um deles é a diminuição ou a falta
de tempo livre fora do trabalho para outras atividades da vida e para o lazer. O outro é a
realização do trabalho em condições de estresse, que pode levar a implicações previsíveis para
a saúde, porquanto expõe os trabalhadores a situações extremas, especialmente por “contínuo
estresse (turmas superlotadas, excesso de aulas) e cujo trabalho exige condicionamento físico
(carga horária puxada com uso intenso da voz, das mãos e excesso de horas em pé)”(CNTE,
2003, p. 12).
Segundo Gouvêa (2016), uma das bandeiras na luta do sindicalismo dos professores
no País e, por conseguinte, da CNTE foi à reivindicação de um limite para a jornada de
trabalho semanal dos professores e da destinação de um tempo dessa jornada à preparação das
atividades pedagógicas, simultaneamente a LDB nº 9.394/1996, instituiu a jornada de trabalho
semanal dos professores como sendo de 40 horas semanais e que 20% dessas deveriam ser de
hora-atividade. Mas devido à necessidade de complementação da renda familiar, muitos
professores acabam optando por trabalhar em outras instituições, mas limitar e/ou reduzir a
jornada de trabalho para o professor desfrute de um tempo para a realização das atividades
pedagógicas são alguns dos aspectos determinantes para a melhoria da qualidade do ensino.
Já conhecendo os motivos e as consequências da sobrecarga de trabalho dos
professores, as discussões a seguir adentram nas interlocuções realizadas entre pesquisadores
e colaboradores. Ao serem questionados sobre o que pensam sobre a formação inicial e
continuada específica para atuar na EJA, obteve-se como respostas:
Angico: “é preciso preparar o professor para lidar com esse público que
apresenta dificuldades na leitura, escrita e interpretação, e a formação
continuada é necessária, pois nem temos um livro atualizado”.
Aroeira: “seria interessante e necessário”.
Palma: “esta modalidade de ensino é bastante diferenciada. Penso que a
formação específica daria mais subsídios para o trabalho e a formação
continuada é importante pela falta da formação específica”.
Mandacaru: “ter uma formação inicial é de suma importância para o
professor ter uma noção, pelo menos, já a formação continuada favorecerá
a compreender a melhor metodologia para trabalhar com a EJA”.
Juazeiro: “creio que seja extremamente importante para a construção do
ensino e aprendizagem, enquanto a formação continuada agregará na
metodologia”.
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Umbuzeiro: “é de fundamental importância para que haja essa formação
para que os profissionais se especializem porque o público da EJA é
diferenciado e através da formação continuada você vai testar o que
aprendeu, um feedback em relação a metodologia e saber o que estar certo
ou não ”.

Os colaboradores evidenciam em suas falas a importância da formação inicial
específica para EJA, como motivos reais para essa formação como, por exemplo, o melhor
preparo que criem melhores condições de trabalho, sobretudo por fornecer condições teóricometodológicas que proporcionem melhoria no processo de ensino e aprendizagem. Eles
também relatam que a EJA tem um público diferenciado. Neste sentindo, é importante
ressaltar que a EJA apresenta características peculiares, necessitando de uma prática educativa
voltada para a realidade dos discentes (SILVA, 2012), considerando tal ação necessária, para
que seja possível o acesso e permanência dos discentes, assim como o desenvolvimento dos
propósitos a eles destinados.
Entender a formação de professores como um projeto único, englobando a inicial e a
contínua e de fundamental importância e um dos pontos elencados pelos colaboradores foi a
busca por meio de uma formação continuada, de melhores metodologias de ensino, ou seja,
fator que refletem diretamente nas práticas pedagógicas trabalhadas. Sobre o conceito de
práticas educativas, Sacristán (1999, p.91) aponta que “é algo mais do que a expressão do
ofício dos professores, é algo que não lhes pertence por inteiro, mas um traço cultural
compartilhado”. Essa ideia de prática como traço cultural compartilhado avança na
compreensão de “prática como produto de uma ação individualizada, rompendo com essa
perspectiva e dando ao conceito uma categoria de espaço e tempo mais amplo” (LUNARDI,
2005).
O diálogo juntos aos professores colaboradores só enfatiza a premissa de que a
prática educativa é acima de tudo um desafio, pois o educador consciente passa grande parte
do seu tempo questionando-se, revendo conceitos, buscando dar o melhor a seus discentes.
Para Strelhow (2010) o professor que se propõe a trabalhar com jovens e adultos deve refletir
criticamente sobre sua prática, tendo também uma visão ampla sobre a sala de aula e sobre a
escola em que vai trabalhar. Dantas (2012) corrobora apontando que a formação de
professores deve atentar-se para a diversidade da clientela, suas peculiaridades, diferenças
culturais, experiências de vida, histórias, saberes e características específicas, considerando-os
como sujeitos históricos para adotar práticas educativas que atendam tais especificidades.
A falta de formação específica para a EJA revela outro desafio enfrentado pelos
professores, que é a crescente busca por metodologias que possibilitem uma prática educativa
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capaz de ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e tradicional, para
efetivamente alcançar a formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo,
transformador e humanizado (GEMIGNANI, 2012). Para isso, é necessário que os professores
sejam dinâmicos, responsáveis, criativos e capazes de inovar e transformar sua sala de aula
em um lugar atrativo e estimulador (SILVA, 2012), para receber e formar, jovens e adultos
que são frutos de uma sociedade desigual, marcada por indivíduos de diversas experiências de
vida, embora únicos em suas características de existência, compartilham de uma mesma
realidade social marcada pelo trabalho como prioridade em suas vidas.
Soares e Simões (2004) apontam que na EJA, como em qualquer espaço de educação
institucionalizada, deve estabelecer conexões entre os sujeitos e os seus múltiplos saberes, a
fim de direcionar e aproximar a prática escolar do cotidiano dos seus discentes, para garantir
um retorno à escola de maneira cautelosa, pois é “[...] feito por pessoas que, em sua maioria
passam o dia todo trabalhando, mas que, devido a não formação adequada, esses profissionais
dificultam a receptividade e a permanência do aluno da EJA na escola” (CAVALCANTE,
2005, p. 53).
Nesse sentido, pensar sobre a formação de professores, e mais especificamente os de
EJA é essencial, pois na medida em que se têm mais professores habilitados para a
escolarização de jovens e adultos, mais potencialidade a escola terá de participar de processos
de mudança. Este trabalho demonstra que 100% dos colaboradores que participaram da
pesquisa acreditam que a formação continuada contribui de forma significativa para a
melhoria do processo de ensino aprendizagem na EJA e complementam:
Angico: “atualiza o professor e direciona o trabalho nas especificidades da
EJA”.
Aroeira: “na aquisição de conhecimentos específicos desta modalidade
para a aplicação dos conteúdos”.
Palma: “a formação amplia o conhecimento do professor e o faz refletir”.
Mandacaru: “quanto mais se conhece sobre o assunto melhor acontece o
processo de ensino e aprendizagem”.
Juazeiro: “um complemento e apoio para o dia a dia do professor”.
Umbuzeiro: “ela te da à possibilidade de fazer um feedback com os alunos,
você estuda a metodologia, elabora os projetos e coloca em prática na sala
de aula, depois retorna para as discussões e aponta o que deu certo ou
não”.

De acordo com as falas dos colaboradores fica evidente o entendimento sobre
formação continuada de acordo a uma proposta curricular de EJA, as vivências cotidianas
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devem ser particularizadas e utilizadas para promover uma educação de qualidade, cujo
objetivo é atender a estas necessidades da modalidade, visto que:
É notória a importância da elaboração da proposta curricular para o público da
Educação de Jovens e Adultos, pois objetiva uma atitude positiva da gestão escolar, do
trabalho colaborativo entre o discente e toda a equipe escolar, da abordagem de conteúdos e
currículo, estrutura básica para melhorar a qualidade da educação. Neste âmbito a proposta foi
planejada e elaborada composta por eixos temáticos dos quais alicerçam os conteúdos que
compõem o currículo desta modalidade. Assim, os eixos temáticos orientadores: Mundo do
trabalho; diversidade; meio ambiente; cultura; tecnologia; política e cidadania; saúde e
sexualidade, dos quais são sugeridos para possibilitar aos educadores uma estruturação dos
tempos de aprendizado, da socialização e do domínio de conhecimento repensados conforme
a realidade do discente (MARANHÃO, 2009, p.4).
Analisando a falas dos colaboradores percebeu-se que para eles a formação continuada
colabora para que ocorra não somente um estudo sistematizado, mas possibilita o
envolvimento em diversos temas relacionados às suas necessidades profissionais e pessoais.
Bem como, torna-se um importante instrumentos para que o professor possa compreender o
papel e a importância das especificidades dos discentes de forma crítica e reflexiva.
Imbernón (2006, p.39) afirma que a função de um cidadão crítico-reflexivo e o papel
da formação continuada é: “[...] formar um profissional prático-reflexivo que se defronta com
situações de incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como forma de
decidir e de intervir praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos e
concepções alternativas de formação”. Por sua vez, Freire (2001, p.40) enfatiza que “[...] na
formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática”. As reflexões ser e estar presente cotidianamente no trabalho do professor, e
prioritariamente, deve ser realizado acerca de suas práticas pedagógicas, para que possam
melhorá-la, contribuindo com a aprendizagem dos discentes.
É inegável que a formação continuada em EJA vai promover mudanças na melhoria
nos processos educativos da escola, por conseguinte um envolvimento dos professores, para
que seja efetivada uma melhora contínua do trabalho, já que todos se encontram envolvidos
para os avanços na EJA.
Sabendo do entendimento e da necessidade de uma formação continuada específica
para a EJA no CEI, ao serem questionados de como poderia ser realizada a formação
continuada, destacam-se as seguintes falas:
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Angico: “elaborando um material para EJA, mais oficinas e aulas com foco
na alfabetização”.
Aroeira: “não saberia responder”.
Palma: “de modo presencial, com oficinas e estudos teóricos”.
Mandacaru: “uma formação continuada que se estendesse para todos os
professores do colégio que tenha interesse em trabalhar com a EJA”.
Juazeiro: “um curso que fosse oferecido para todos os professores
interessados”.
Umbuzeiro: “realizada no colégio durante as atividades complementares
(AC2) da EJA”.

Como apontado pelos colaboradores, a preferência é uma formação continuada na
própria escola para todos os professores interessados realizada durante o período das AC. As
oficinas de formação foi o modelo de formação continuada apontada pelos participantes. E
nas conversas realizadas, eles a todo tempo frisavam a importância da realização das oficinas.
Desta forma, atendendo a demanda foi pensado o plano de formação por meio de oficinas
temáticas.
A oficina é uma modalidade de ação e para Vieira e Volquind, (2002, p. 11) é uma
“[...] forma de ensinar e aprender, mediante a realização de algo feito coletivamente, é uma
modalidade de ação onde necessita promover a investigação, a ação e a reflexão; combinar o
trabalho individual e a tarefa socializada; garantir a unidade entre teoria e prática”, na qual, o
pensar, o sentir e o agir são elementos permanentes neste processo. Cuberes (1989, p. 3),
relata que a “[...] oficina é um tempo e um espaço para aprendizagem; um processo ativo de
transformação recíproca entre sujeito e objeto, um caminho com alternativas, com
equilibrações que nos aproximam progressivamente do objeto a conhecer”, isto é, o
desenvolvimento de aprendizagens significativas por vivências fundamentais entre os
participantes.
As oficinas de formação segundo Moita e Andrade (2006), são capazes de promover a
articulação entre diferentes níveis de ensino e diferentes níveis de saberes, assim, essa
atividade serve como meio de formação continuada de educadores e como base para a
construção criativa e coletiva do conhecimento.

2

Atividade Complementar (AC) é um momento que faz parte do trabalho do educador, é um direito conquistado ao
longo das lutas do movimento docente, particularmente nos anos de 1990. Estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), a AC é o espaço/tempo para o diálogo, as vivências, a reflexão e a
socialização das práticas pedagógicas e curriculares que orientam o planejamento, a avaliação e o acompanhamento à
escola, garantindo aos discentes um percurso educativo digno e sem interrupções.
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Desta forma, as oficinas de formação continuada são ações que se destinam a fornecer
informações e a transmitir conhecimentos. Em relação ao ensino-aprendizagem, as ações são
articuladas com a transmissão e aquisição de informações e de conhecimentos e partilha. O
professor, não pode limitar os envolvidos e tampouco, se limitar diante do aprender e ensinar.
É importante trabalhar as oficinas como mediador, pois, conseguem fazer a junção entre
criatividade e interação nas atividades, sendo muito produtivas. Nesse sentindo, Alves (2001,
p. 64) relata que os professores participantes devem “[...] estar sempre à procura de novos
elementos para reforçar, esclarecer o que se julga saber”.
Quando perguntado pelas temáticas importantes para uma formação continuada que
atendessem as demandas de formação específica para a EJA na escola, Mandacaru e
Juazeiro não responderam. Os demais disseram:
Angico: “alfabetização”.
Aroeira: “diversidade cultural e algo relacionado às idades que difere
muito entre os alunos”.
Palma: “cotidiano dos alunos, preparação para o trabalho”.
Umbuzeiro: “como trabalhar com foco na realidade dos alunos,o que eles
vivencia para transformar em uma aprendizagem contextualizada ”.

A primeira temática elencada pelos colaboradores foi à alfabetização, conceito que
passou por diversas modificações, mas para Schwartz (2010) se refere:

[...] à habilidade de ler e escrever, essas são ações que o sujeito desenvolve
sobre a linguagem escrita. Ao escrever, primeiramente o autor se volta para
o próprio pensamento, organizando-o mentalmente, sistematizando-o. Para
concretizar a função da escrita o pensamento tem que sair, ir para fora do
sujeito. Isto não significa que o pensamento sempre precede à escrita,
enquanto escrevemos pensamos. Por isto, a escrita é muito mais do que a
representação gráfica de um código (p. 24,25).

Dessa maneira é possível entender que a habilidade de codificar e decodificar não são
suficientes para entender o conceito de alfabetizar. Para Freire (2002), o termo está ligado à
leitura do mundo, já que a linguagem e realidade estão entrelaçadas, pois a compreensão do
texto demanda a percepção das relações existentes entre o escrito e o contexto, ou seja, ler e
escrever são processos de aprendizagem que acontecem ao longo de nossa vida, e sem uma
idade certa para acontecer.
Assim, faz necessário no plano de formação trabalhar a alfabetização, mas em um
contexto mais amplo, onde ser alfabetizado é ser livre, é ter autonomia de sua própria vida, é
poder ir e vir, buscar pelo melhor, tornar protagonista de sua história, atualizando-se
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tecnologicamente e, assim, podendo inserir-se no mercado de trabalho e evoluir cada vez mais
como cidadão.
A ideia de valorizar as vivências e a diversidade cultural colocadas pelos
colaboradores dentro da formação continuada vai ao encontro das concepções de formação
defendida por Freire (1996), Tardif (2008) e Pimenta (2008), uma vez que estes defendem que
o tratamento para a formação do professor deve seguir uma lógica que considere as práticas
vivenciadas no cotidiano da sala de aula, dos espaços escolares. Os professores da EJA
necessitam de formação pautada em suas próprias ações.
Por conseguinte, Ferro (2012) considera que a aprendizagem do professor ocorre no
entrelaçamento das situações práticas e requer do educador o desenvolvimento não apenas de
conhecimentos práticos, mas que estes sejam sistematizados e organizados, por meio do ator
de pensar na e sobre a ação, ou seja, o professor estaria produzindo conhecimento prático,
valorizando não apenas o trabalho e produção do conhecimento, mas o reconhecendo com um
facilitador para a transformação da prática pedagógica.
Durante as interlocuções, os colaboradores ressaltaram a importância em aprofundar
as discussões acerca do contexto histórico, social, econômico e político do surgimento e
desenvolvimento da EJA no Brasil, pois muitos deles desconhecem. Bem como, após a
entrevista, uns colaboradores falaram um pouco sobre Paulo Freire e EJA, mas com uma
visão reducionista, fato que nos levou a colocar no plano de formação uma oficina que
atendesse as contribuições de Paulo Freire para a EJA.
Entendo o perfil do discente da EJA, em sua maioria, formado por trabalhadores, os
colaboradores sugeriram uma temática de grande relevância: o preparo para o mercado de
trabalho. Não se deve discutir apenas o preparado, mas as condições e fatores limitantes para
a qualidade do processo de ensino e aprendizagem advindos dessa condição trabalhista.
Gadotti (2003) ressalta que:

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições
precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.)
que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos
salários e as péssimas condições de vida comprometem o processo de
alfabetização dos jovens e adultos. Falo “jovens e adultos” referindo-me à
“educação de adultos” porque, na minha experiência, notei que aqueles que
frequentam os programas de educação de adultos, são majoritariamente, os
jovens trabalhadores (p.31/32)

Desta forma, o discente da EJA para Pinto (2007, p. 80) é “[...] um trabalhador
trabalhado. Por um lado, só subsiste se efetua trabalho, mas, por outro, só pode fazê-lo nas
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condições oferecidas pela sociedade onde se encontra”, que determina as possibilidades e
circunstâncias materiais, econômicas, culturais de seu trabalho, ou seja, que neste sentido
trabalha sobre ele. Nessa direção, estão todos, professores e discentes, na condição de
trabalhadores.
Nessa conjuntura, é importante que o professor conheça as condições de vida desses
discentes, em grande maioria analfabeto, marcados por condições objetivas, como o salário, o
emprego, a moradia, ou por condições subjetivas, como a história de cada grupo, suas lutas,
organização, conhecimento, habilidades, enfim, sua cultura (GADOTTI, 2003). Mas,
conhecendo-as na convivência com ele, e não, apenas, “teoricamente”. Não pode ser
conhecimento apenas intelectual, formal, pois o sucesso de um programa de educação de
jovens e adultos é facilitado quando o professor é do próprio meio.
Os colaboradores foram questionados sobre quais os fatores que eram considerados
desafios e os facilitadores para a efetivação da EJA no CEI, com exceção de Mandacaru e
Juazeiro que também optaram por não responder, teve-se as seguintes respostas, ressaltando
que todos focaram nos desafios:
Angico: “falta de melhores materiais para trabalhar e combater o
analfabetismo na EJA”.
Aroeira: “vejo a idade dos discentes não contempla a proposta da
modalidade, muito novos”.
Palma: “adequação de conteúdos ao nível intelectual e a falta de interesse
dos discentes”.
Umbuzeiro: “conseguir trazer a realidade dos discentes para desenvolver o
conhecimento e o interesse por aquilo que esta sendo estudado, e por ser um
público diferenciado precisa de um ensino voltado para a realidade... os
trabalhos não podem ficar para serem realizados ma casa devido a falta de
tempo, deve ser desenvolvidos na própria escola”.

Os colaboradores não colocaram os fatores facilitadores para a efetivação da EJA, mas
apontaram diversos desafios. Pensando em atender essas demandas inclui-se no plano de
formação a oficina de modo a abordar as tendências atuais no currículo da EJA, para trabalhar
as relações de ensino e aprendizagem na EJA, as questões curriculares e o planejamento e
avaliação específicos para a EJA. A falta de materiais didáticos específicos para a EJA, nós
pesquisadores não conseguimos sanar, uma vez que depende de outras instâncias executivas
para a obtenção. Sobre a valorização e contextualização dos conteúdos, outras oficinas já
contemplam.
Outro desafio imposto pelos colaboradores foi a grande quantidade de jovens com
idade não apropriada para a modalidade. Carrano (2007) diz que tais aspectos relativos à
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presença do jovem, são incipientes no campo da EJA e para enfrentar esse desafio de
“juvenilização da EJA”, deveríamos buscar alternativas para a produção de espaços
culturalmente significativos para atendimento dessa diversidade de sujeitos jovens – não
apenas discentes. O que propicia a reflexão sobre quem é esse sujeito, porque ingressou numa
na sala de EJA e como desenvolver um trabalho que atenda de forma mais adequada suas
especificidades.
Ao olhar para os adolescentes é preciso percebê-los como sujeitos de direitos, como
ressalta Arroyo (2005):
[...] Assumida esta dimensão: direitos negados historicamente aos
mesmos coletivos sociais, raciais, consequentemente teremos de
assumir a EJA como uma política afirmativa, como um dever
específico da sociedade, do Estado, da pedagogia e da docência para
com essa dívida histórica de coletivos sociais concretos (p.30).
A juvenilização, crescente na contemporaneidade, é resultante das deficiências do
sistema escolar como a evasão e a repetência, que ocasionam a defasagem entre a idade e
série; da busca pela certificação escolar oriunda da necessidade de trabalhar; da dificuldade de
acesso; da ausência de motivação para o retorno a escola, entre outras. O desafio posto para a
escola pública hoje, e não apenas para a EJA é, “[...] como dar um tratamento aos
adolescentes, repensando a própria estrutura de organização escolar e curricular, inclusive
aquela que supomos alternativa à escolar tradicional e que já vimos construindo nesses anos
todos” (MELLO, 2009, p.8).
É evidente a necessidade de repensar as rotinas escolares, seus tempos e espaços
pedagógicos, diante de um quadro que põe à mostra as fragilidades de um sistema escolar que
não se apresenta compatível à realidade social. A EJA, nesse sentido, em razão de seu
regramento legal, apresenta condição para inovações e ousadia, dada a flexibilidade que lhe é
permitida no que diz respeito à organização dos tempos e espaços pedagógicos.
Neste contexto, marcado por diversos desafios da EJA não apenas no CEI, mas
também em todo o país, acrescentou-se a oficina: Tendências atuais no currículo da EJA uma
oficina que pudesse discuti as novas tendências metodológicas que venha a facilitar o
processo de ensino e aprendizagem na EJA, em prol de uma educação pública e de qualidade.
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4.3 PLANO DE FORMAÇÃO PARA A EJA NO CEI: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES.

Esse subcapítulo apresenta o plano de formação específico para a modalidade da EJA
no CEI. Atendendo as demandas de formação dos professores optamos por oficinas de
formação. Todo o plano de formação foi montando respeitando as demandas formativas dos
colaboradores. Ressalta-se, porém, que houve ampliação em alguns aspectos referentes às
temáticas e proporcionar um plano de formação por meio de um processo formativo de
natureza colaborativa, participativa e que consiga servir de suporte teórico-medotológicos
para os envolvidos diretos e/ou indiretamente na pesquisa.
Na organização dos processos de pesquisa colaborativa foi possível compreender que
não existem verdades absolutas, o que existem são verdades para além das que os
colaboradores fazem ressurgir nos discursos e reflexões e, na prática, tentando explicá-las e
não apenas representá-las.
Identificamos, assim, a presença da construção conjunta dos partícipes,
movida por um sentimento de pertença ao grupo no qual estão inseridos, o
que acontece de forma dialógica, sem impor vontades do pesquisador nem se
deixar conduzir por razões do senso comum. O diálogo exerce, nesse
contexto, um papel essencial na definição e na (re) construção dos caminhos
propostos pelo grupo, possibilitando uma análise crítica das situações
vivenciadas, por meio da problematização do cotidiano escolar e das
próprias ações desenvolvidas em conjunto. (SANTOS, 2011,p. 40).

Dessa forma, o plano de formação seguiu as sugestões dos colaboradores, que
apontaram que seria melhor acontecer mensalmente durante as atividades extracurriculares
específicas para o planejamento da EJA, que acontecem quinzenalmente na escola com
duração de quatro horas. Para ampliar as discussões maior tempo de formação, para cada
quatro horas de oficina presencial, mensalmente os colaboradores teriam oito horas não
presencial, divididas seis horas de atividades online e duas horas para desenvolver com seus
discentes experimentos relacionados às temáticas trabalhadas.
Para a realização das atividades online a sugerimos o Google For Education, um
pacote de ferramentas educacionais da empresa Google voltado para instituições de ensino e
organizações sem fins lucrativos. Com esse pacote é possível reunir diversas ferramentas que
aproximam professores e discentes, por meio de ambiente virtual para realização de tarefas,
compartilhamento de materiais e realização de produções colaborativas, além de auxiliar no
agendamento e acompanhamento das tarefas a serem desenvolvidas.
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A Google For Education, lançada em agosto de 2014, é composta por ferramentas que
se mostram como uma das mais inovadoras e efetiva em termos de tecnologia educacional em
dimensões globais. Seus diversos aplicativos têm por objetivo facilitar o processo de ensino e
aprendizagem por intermédio de ferramentas interligadas, com o propósito de transformar a
educação tradicional tornando o professor um mediador e colaborador, já o estudante, ser
protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Assim, Segredo, Miranda e León
(2017) enfatizam que aplicar tais ferramentas é necessário não apenas para “modernizar” as
antigas metodologias, mas também, para implementar novas estratégias pedagógicas à
realidade atual.
Para Pombo e Carvalho (2015), o professor deve ser capacitado para utilizar
adequadamente cada ferramenta, para que sejam experimentadas, experienciadas e exploradas
as possibilidades e potencialidades de acordo com a finalidade que se pretende atingir em
termos de resultados de aprendizagem. Para que haja sucesso é válido recorrer a ferramentas
que podem facilitar esse processo. Importante ressaltar que o uso por essa ferramenta se
justifica pela gratuidade e ubiquidade aos envolvidos no ensino e no aprendizado, bem como
uma ferramenta de fácil acesso e com um design de fácil compreensão.

PLANO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EJA DO
CENTRO EDUCACIONAL DE IBIASSUCÊ
Ementa:
 Contexto histórico da Educação de Jovens e Adultos. As condições histórico-sociais
que produziram a baixa escolaridade de jovens e adultos no Brasil. Os princípios e os
fundamentos da educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos e o
mundo do trabalho. Tendências atuais no currículo da EJA.

Objetivo geral:
 Reconhecer a especificidade dos sujeitos da EJA e suas consequências para a
organização curricular, para as políticas públicas no Brasil, sua trajetória e
significados no mundo atual.

Objetivos específicos:
1.Conhecer a história da EJA no Brasil e identificar suas concepções, características e
desafios;
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2. Identificar características psicossociais e culturais dos jovens e adultos e suas
implicações no processo ensino aprendizagem;
3. Discutir possibilidades curriculares e metodológicas para as práticas pedagógicas
cotidianas na EJA.
4. Problematizar a realidade educacional brasileira, tendo como foco os significados
que tem a Educação de Jovens e Adultos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Oficina I - Contexto histórico, social, econômico e político do surgimento e desenvolvimento
da EJA no Brasil.
Objetivo: Conhecer o contexto socioeconômico e político da EJA em diversos momentos
históricos do Brasil.

Sugestões de temáticas a serem abordadas:
1.1 Primeiras iniciativas da educação de Jovens e Adultos;
1.2 Primeira grande campanha de educação de adultos;
1.3 Alfabetização de adultos proposta por Paulo Freire;
1.4 Movimento Brasileiro de alfabetização (Mobral);
1.5 Movimento de alfabetização em parcerias;
1.6 Dimensões contextuais do analfabetismo no Brasil.

Oficina II - Sistema organizacional da EJA no Brasil.
Objetivo: Entender a EJA como uma modalidade de direitos legislativos.

Sugestões de temáticas a serem abordadas:
2.1 Legislação e fundamentos da modalidade EJA;
2.2 Funções da Educação de Jovens e Adultos;
2.3 Recomendações internacionais para as políticas de EJA.

Oficina III - Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos.
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Objetivo: Compreender a importância dos estudos realizados por Paulo Freire para educação
de jovens e adultos.

Sugestões de temáticas a serem abordadas:
3.1 Conceitos e concepções da andragogia;
3.2 Paulo Freire e sua contribuição para a educação;
3.3 Fundamentos da teoria freiriana para a EJA no contexto contemporâneo.

Oficina IV - Educação de jovens e Adultos e o Mundo do Trabalho.
Objetivo: Estudar a relação da EJA com o mundo do trabalho.

Sugestões de temáticas a serem abordadas:
4.1 A Educação Popular e a EJA;
4.2 EJA e mundo de trabalho: algumas reflexões;
4.3 As múltiplas faces do discente da EJA e o acesso ao mundo de trabalho;
4.4 EJA: a oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Oficina V - Tendências atuais no currículo da EJA.
Objetivo: Demonstrar as atuais tendências curriculares da EJA, bem como, as propostas
metodológicas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem.

Sugestões de temáticas a serem abordadas:
5.1 Relações de ensino e aprendizagem na EJA;
5.2 Tendências curriculares da EJA;
5.3 Planejamento e avaliação na EJA;
5.4 Juvenilização da EJA;
5.5 Propostas metodológicas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem na
EJA.

METODOLOGIA:
 Aulas dialogadas reflexivas;
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 Estudo e debate de textos de forma dialogada e reflexiva;
 Construção de registros sínteses das reflexões Estudos individuais e em grupos
valorizando o trabalho colaborativos e coletivo;
 Trabalho de campo: aplicação de experimentos com os discentes da EJA.
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O plano de formação foi apresentado e fixou o compromisso da Secretaria Municipal
de Educação colocá-lo em prática a fim de proporcionar um instrumento de formação que
pudesse colabora nos processos de formação continuada, em especial para os sujeitos
envolvidos na EJA, com o intuito de promover melhoria no processo de ensino e
aprendizagem na EJA do CEI no município de Ibiassucê /BA, foi um dos focos e intuitos
desse estudo.

(IN)CONCLUSÕES

Este trabalho analisou questões referentes às demandas formativas dos educadores da
EJA no CEI no município de Ibiassucê/Bahia. As inquietações que nos impulsionaram a fazer
esta investigação emergiram da nossa realidade como professores da EJA. A partir da LDB
9.394/96, a EJA passou a constituir como uma modalidade da educação básica e parte
integrante da educação em nosso país, que considera aspectos histórico, social e cultural
atento às transformações da sociedade. Garantida por lei, como direito público subjetivo
constituída por jovens e adultos que ver na escola, um espaço de formação cidadã. Tal
definição indica o potencial de educação inclusiva, e ao mesmo tempo, classifica a
modalidade como compensatória, ou seja, por meio da EJA recuperar o tempo perdido fora da
escola, bem como, se limita ao deixar explicito que existe uma idade apropriada para estudar.
Conhecer e entender os processos formativos na EJA revela a importância dessa modalidade
para a construção de cidadãos críticos, reflexivos e autônomos.
Repensar a EJA é trazer para o âmbito escolar, questões relativas ao processo ensinoaprendizagem, sobretudo em relação à qualidade formal, que tem sido relegada
corriqueiramente, porém, a grande maioria dos professores que atuam na EJA estão ausentes
de boa parte dos debates das políticas públicas centradas na questão das relações entre escola
e sociedade (GATTI, 1997). A pesquisa reafirmou a responsabilidade no papel do professor
para que haja sucesso no processo de reingresso, continuidade e conclusão dos estudos
educandos dessa modalidade de ensino, mas pra tanto, faz-se necessário que esses
profissionais sejam capacitados por meio da formação inicial e/ou continuada para atender as
demandas existentes dentro de cada sala de aula.
O processo de formação às vezes é complexo, pois exigi que o professor um tempo
para estudar e refletir diante das experiências e situações enfrentadas pelos discentes
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem continuamente a fim de relacionar a teoria
com a prática, mas, quando não a formação específica e de qualidade, essa relação deixa de
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existir ou acontece de forma mecânica e sem reflexão, uma prática pedagógica não
contextualizada e sem um poder de transformação. Se tratando da EJA, os desafios são ainda
maiores, entre eles destacamos que essa modalidade historicamente foi esquecida, é notória a
falta de políticas públicas que atenda as demandas que promova o avanço e continuidade em
prol de uma formação cidadã integral.
Por meio desse estudo foi possível concluir que os professores não tem formação
continuada e/ou específica para atuar na EJA, bem como, os mesmos se demonstraram
interessado em participar de uma formação continuada específica para desenvolverem melhor
sua prática pedagógica. Por meio da pesquisa colaborativa, pôde-se vivenciar e participar das
discussões e reflexões, que reforçaram para a importância da formação continuada na própria
escola levantando seus problemas, buscando possíveis soluções. Quando o grupo está reunido,
e o professor pode colocar seus questionamentos, suas angústias, trocar ideias, experiências,
aumenta o apoio teórico e pedagógico pra que ele sinta mais segurança em realizar um bom
trabalho. Acredita-se a partir desse estudo, que esse é o ponto de partida. Assim, a elaboração
e apresentação do plano de formação para a Secretaria de Educação Municipal atendendo as
demandas formativas dos professores da EJA do CEI de Ibiassucê/BA com oficinas temáticas
para acontecer mensalmente durante o horário de planejamento escolar específico da EJA
tende a contribuir com o processo de formação, tanto discutido ao longo desse texto. A
formação que acontece na escola satisfaz de modo mais objetivo, mais direto as dúvidas, as
dificuldades do professor, suprindo de forma mais imediata os problemas originados ali,
naquele espaço, com aqueles discentes, uma vez que a teoria e prática é muito presente no
ambiente escolar
Sabe-se, no entanto, que a formação de professores não é a única solução para a
melhoria da qualidade da educação, mas tem grande peso para contribuir com a instauração de
um compromisso com esta qualidade, seu papel é relevante e decisivo no processo de
construção do conhecimento do educando, pois o educador é responsável por apresentar ao
educando novas possibilidades para compreender sua condição, entendemos que qualificação
profissional edifica não só o profissional, mas também, a instituição e a comunidade escolar
como um todo. É importante a ampliação e efetivação de políticas públicas destinadas às
demandas para a melhoria na qualidade do ensino na EJA.
Neste contexto, pensar a formação continuada do professor é pensar na escola como
espaço privilegiado para esse desenvolvimento, não podemos excluir que as trocas entre os
pares e a apropriação das teorias que envolvem a EJA são capazes de transformar e suprir as
necessidades, os vazios que muitas vezes acontecem em sala de aula. As teorias nos levam a
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rever conceitos equivocados, servem como alicerce que nos dão subsídios para alcançar os
objetivos na ação pedagógica.
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APÊNDICE I
INSTRUMENTO DE SELEÇÃO DA POPULAÇÃO
PROJETO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR NA EJA EM
IBIASSUCÊ (BA): DISCURSOS, PRÁTICAS E REFLEXÕES
PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Fagner Marques Pereira

I - DADOS PESSOAIS
1 - Nome: _________________________________________________________________________
2 - Idade: ________________

3 - E-mail: _____________________________________________

4 - Município: _____________________
6 - Sexo:

Masculino

5 - Telefone: (

) ____________________

Feminino

7 - Profissão: ______________________
8 - Pertencimento étnico (Baseado na classificação do IBGE):
Branco(a);
Pardo(a);
Negro(a);
Amarelo(a);
Indígena.
Nenhum

II - TRABALHO
9- Renda per capita*
Até um salário mínimo;

Até dez salários mínimos;

Até três salários mínimos;

Mais de dez salários mínimos.

Até cinco salários mínimos;
10 - Tempo de trabalho com professor:
menos 01 anos
menos de 05
menos de 10 anos
menos de 15 anos
acima de 20 anos

11 - Qual sua jornada de trabalho semanalmente?

20hs

40hs

60hs

11.1 - Atua na Educação de Jovens e Adultos no Centro Educacional de Ibiassucê?
SIM

NÃO

11.2 – Se a resposta anterior for sim, qual (is) disciplina (s)?
__________________________________________________________________________________
12 - Além da docência no Centro Educacional de Ibiassucê atua em outra instituição de ensino?
SIM

NÃO

12.1 - Se a resposta anterior for SIM, em que instituição:
Municipal

Estadual

12.2 - Carga horária semanal?

Particular
20hs

Filantrópica
40hs

60hs

12.3 - Qual a modalidade de ensino (De acordo a LDB 9394/96)?
Educação Básica;
Educação de Jovens e Adultos (EJA);
Educação Especial
Educação Profissional e Tecnológica
Educação Escolar Quilombola;
Educação a Distância.
Educação Básica do Campo;

Muito obrigado pela contribuição!
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
(Paulo Freire)

APÊNDICE II
PROJETO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR NA EJA EM
IBIASSUCÊ (BA): DISCURSOS, PRÁTICAS E REFLEXÕES
PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Fagner Marques Pereira
COLABORADOR (A): _______________________________________________________

ROTEIRO DA ENTREVISTA
EIXO I – FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO CEI

1. Formação:
a) ( ) Somente educação básica completa;
b) ( ) Ensino superior incompleto;
c) ( ) Ensino superior completo;
d) ( ) Ensino superior e especialização;
e) ( ) Ensino superior e mestrado;
f) ( ) Ensino superior e doutorado.
2. Qual área de formação?
3. Há quantos anos você trabalha nesta escola? ______________________________________
4. Há quantos anos você trabalha na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA)?
5. Ao longo da sua trajetória você passou por algum processo formativo relacionado com a EJA?
6. Se a resposta anterior for sim:
a) Qual formação?
b) Quais as temáticas trabalhadas?
c) Oferecido por qual instituição?
d) Quando?

Carga horária?

7. Você tem interesse de participar de uma formação específica para atuar na EJA?
EIXO II – FORMAÇÃO CONTINUADA E EJA
8. O que pensa sobre a formação inicial específica para atuar na EJA?
9. O que pensa sobre a formação continuada com foco na EJA?

10. Na opinião, a formação continuada contribui para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem na EJA? De que forma?
11. Como poderia ser realizada uma formação continuada para atender as necessidades
específicas da EJA no CEI?
12. Quais as temáticas uma formação continuada para atender as necessidades específicas da
EJA no CEI deveriam abordar?
13. Quais os fatores que você entende como desafios e facilitadores para a efetivação da EJA
no CEI?
14. Fique livre para relatar as sugestões, críticas e encaminhamentos que envolva a pesquisa
e a temática estudada.
Muito obrigado pela sua participação!

ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH/CAMPUS I
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS – MPEJA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM
SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N° 466/12 DO CCONSELHO
NACIONAL DE SAÚDE.
I – IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _________________________________________________
Documento de Identidade n°: ______________________________ Sexo: F ( ) M ( )
Data de Nascimento: ______/______/_______
Endereço: ___________________________________________________________
Bairro: ___________________ Cidade: __________________ CEP:____________
Telefone: ( )__________________ / ( ) ______________________
II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O processo de formação de
professor na EJA em Ibiassucê (BA): discursos, práticas e reflexões
2. PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Fagner Marques Pereira
3. CARGO/FUNÇÃO: Discente/Mestrando
4. Pesquisa submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade do Estado da Bahia, aprovado sob número de parecer: 3.087.176 em 17
de Dezembro de 2018.
III – EXPLICAÇÃO DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA
O senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “O processo de
formação de professor na EJA em Ibiassucê (BA): discursos, práticas e reflexões”, de
responsabilidade do discente mestrando Fagner Marques Pereira, orientado pelo Professor Dr°
José Veiga Viñal Júnior, professor da Universidade do Estado da Bahia, que tem como
objetivo verificar as demandas de formação e práticas educativas adotadas pelos professores
da EJA no município de Ibiassucê-BA.

A realização dessa pesquisa trará benefícios por verificar a formação dos professores e
as práticas educativas por eles adotadas na EJA, podendo dessa forma, promover melhorias no
processo de ensino e aprendizagem para os estudantes desta modalidade de ensino.
Caso aceite, o(a) senhor(a) será entrevistado e responderá a um questionário
semiestruturado. Poderão ser registradas imagens fotográficas para posterior análise pelo
mestrando Fagner Marques Pereira do Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e
Adultos (MPEJA). Se durante a entrevista e/ou fotografia, o(a) senhor(a) se sentir
constrangido lhe é resguardado o direito/respeito de não responder a indagação ou não ser
fotografado. Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração
resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto, o(a)
senhor(a) só será identificado se assim permitir, senão, será adotado um nome fictício para a
sua identificação. Caso queira, o(a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de
participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com
o pesquisador ou com Comitê de Ética do Estado da Bahia. Esclareço ainda que, de acordo
com as leis brasileiras, o(a) senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato
dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou
em qualquer momento.
V

–

INFORMAÇÕES

DE

NOMES,

ENDEREÇOS

E

TELEFONES

DOS

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTRATO
EM CASO DE DÚVIDAS
PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Fagner Marques Pereira.
Endereço: II Travessa Senador Antônio Fernandes, n° 40, bairro Centro, Ibiassucê-Ba.
Telefone: (77) 99137-3104.

Email: fagnermarques20@hotmail.com

V – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador sobre os
objetivos e benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “O processo de
formação de professor na EJA em Ibiassucê (BA): discursos, práticas e reflexões”
Consisto que os resultados obtidos sejam publicados em evento e artigos científicos inclusive
com a minha identificação e assino este documento em duas vias sendo uma destinada ao
pesquisador e outra via a mim.

Ibiassucê, ________ de ____________________ de 2019.

Entrevistado

Fagner Marques Pereira
(Orientando)

José Veiga Viñal Júnior
(Orientador)

ANEXO II: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

