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RESUMO 

 

 

O trabalho estuda a concepção de formação continuada a partir da literatura 
pedagógica sobre a questão em interlocução com a oferta de formação aos professores 
de EJA na Rede Pública Estadual do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, no 
período compreendido entre os anos de 2001 e 2005, no intuito de contribuir com o 
debate atual sobre essa modalidade de formação. Para tanto, fez-se necessário ter 
clareza do que se entende por formação continuada em EJA. Um levantamento junto à 
Gerência Regional de Educação do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, 
responsável pela oferta de formação continuada em EJA na região, foi necessário, bem 
como a escuta de dez professores participantes desses processos. Para atender ao 
caráter descritivo e exploratório, escolheu-se a abordagem qualitativa, que permitiu ao 
pesquisador um aprofundamento no mundo dos significados das ações e relações 
humanas, nem perceptíveis nem captáveis em equações, médias e estatísticas, 
próprias do método quantitativo. A escuta dos professores por meio de entrevistas foi 
decisiva para a realização dos objetivos pretendidos: análise da concepção dos 
professores de EJA do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE acerca da formação 
continuada a eles oferecida por sua Gerência Regional de Educação. A pesquisa 
aponta para a necessidade de uma formação continuada que enfatize não somente os 
conteúdos teóricos, mas também, e principalmente, o fazer pedagógico desses 
professores; uma formação continuada que não dissocie a teoria da prática e que 
considere o professor como um profissional em processo de formação constante. 
Palavras-chave: Formação Continuada, Educação de Jovens e Adultos, Prática 
Pedagógica. 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The work studies the subjacent conception of the continuous formation based on the pedagogic 
literature about the question in interlocution with the offering of EYA teachers’ formation at the 
Public School from  the Sertão do Moxotó – Ipanema / Arcoverde –PE, at the period between 
2001 and 2005, concerning to contribute with the present discussion about this modality of 
formation. So, it was necessary to be clear about the comprehension on continuous formation at 
EYA. A research at the Regional Educational Gerence at the Sertão do Moxotó – Ipanema / 
Arcoverde –PE, responsible for the offering of continuous formation at EYA in this region, was 
necessary, as well as the listening of  ten teachers that participated of these processes. To answer 
for the descriptive and exploratory character, a qualitative approach was chosen because it 
permitted to the researcher an improvement in the world of the meanings of human actions and 
relations, no perceptible, nor caught in middle and statistic questions, proper of the qualitative 
method. The listening of teachers in interviews was decisive to the realization of the aimed 
objectives: an analysis of the conception of the EYA teachers at the Sertão do Moxotó – Ipanema 
/ Arcoverde –PE about the continuous formation offered to them for their Regional Educational 
Gerence. The research points to a necessity of a continuous formation that emphasizes not only 
the theoretic contents, but also and principally, the pedagogical making of these teachers: a 
continuous formation that doesn’t disassociate the theory from the practice and consider the 
teacher as a professional in a process of a constant formation. 

Keywords: Continuous Formation, Education for Youngers and Adults, Pedagogical Practice 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Não foi a educação que fez mulheres e homens 
educáveis, mas a consciência de sua inconclusão 
é que gerou sua educabilidade. 

 
Paulo Freire 

 

 

A opção por determinado tema como objeto de pesquisa não ocorre de forma 

aleatória. Resulta, na verdade, de algumas questões que se colocam perante uma 

determinada realidade. Essas questões trazem no seu bojo uma carga de valores e 

pressupostos que não apenas revelam o contexto sócio-histórico em que o 

pesquisador se encontra, mas também o contexto do próprio objeto que se pretende 

pesquisar. 

Na escolha do objeto desta pesquisa – as concepções do processo de 

formação continuada de professores de Educação de Jovens e Adultos, doravante 

EJA, na Rede Pública do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde – foi significativo o 

envolvimento de seu autor, por mais de quinze anos, em atividades de Formação de 
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Professores no Estado de Pernambuco, o que lhe motivou o interesse pelo tema em 

foco e propiciou o levantamento das informações. 

 Dessa experiência, resultaram algumas constatações que constituem o cerne 

da preocupação do autor com a EJA no seu locus de atuação como profissional da 

educação, a região do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, onde existem 

quatorze municípios oficialmente cadastrados e atuando na modalidade de EJA, 

num total de vinte e seis escolas, com 273 professores atuando no 1º e 2º segmento 

do ensino fundamental e no ensino médio. 

 Apesar desse número significativo, acreditamos ser possível ampliar cada vez 

mais o trabalho específico de formação continuada de professores de EJA e a 

Literatura específica sobre o tema. Desse modo, esta pesquisa almeja contribuir, de 

alguma forma, com o estudo e o debate da questão, visando a essa ampliação. 

Situado na área de conhecimento denominada Formação de Professores, 

abrangendo especificamente a formação continuada de professores de EJA, este 

trabalho estuda a concepção que dá sustentação à oferta de formação continuada 

de professores de EJA na Rede Pública Estadual do Sertão do Moxotó-

Ipanema/Arcoverde-PE. 

Para que essa concepção pudesse ser (re)construída, foi necessário ter 

clareza do debate sobre formação continuada em EJA na literatura pedagógica, bem 

como reconstruir o que circula na Gerência Regional de Educação do Sertão do 

Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, responsável pela oferta de formação continuada em 

EJA na região. Além disso, foram ouvidos dez professores participantes dessas 

formações, sujeitos da pesquisa. Para discutir as informações coletadas, este 

trabalho está dividido em três capítulos, além desta parte introdutória, na qual se 

identificam a problemática e o objeto da pesquisa.  
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No primeiro capítulo, que dá sustentação teórica ao trabalho, as lentes se 

voltam para as abordagens sobre formação continuada de professores, situando-as 

historicamente a partir das concepções de educação construídas ao longo dos 

tempos. 

O segundo capítulo situa o leitor na metodologia da pesquisa. Para tanto, são 

apresentados os objetivos, a abordagem metodológica e os procedimentos utilizados 

para a coleta das informações, descrevendo-se como foi a atividade de realizar as 

entrevistas semi-estruturadas e o levantamento de documentos para análise. 

Para situar o leitor no locus da pesquisa, fez-se nesse capítulo uma 

contextualização geográfica da região, a qual serviu de base para a divisão efetivada 

pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco – SEDUC, e um breve 

histórico das experiências de formação continuada na região. 

No terceiro capítulo, são analisadas as respostas dos sujeitos pesquisados, 

organizadas em torno de quatro eixos: A) Concepção de formação continuada; B) 

Pressupostos teóricos da formação continuada em EJA; C) Reflexões acerca do seu 

próprio fazer pedagógico e D) Posição dos professores em relação à formação 

continuada em EJA. 

Na parte seguinte – Considerações Finais – são apresentadas conclusões a 

respeito das concepções de formação continuada oferecidas pela Rede Pública 

Estadual do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, sujeitos da pesquisa, e 

algumas perspectivas de continuação do trabalho aqui encetado. 

No pós-texto, a dissertação apresenta as obras efetivamente referidas no 

texto, selecionadas segundo o critério da contribuição de seus autores à construção 

do objeto de pesquisa. Como última parte, estão reproduzidas no Apêndice A as 

questões da entrevista realizada com os sujeitos da pesquisa; o quadro de ofertas 
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da modalidade de ensino em EJA e, o quadro de ofertas de formação continuada em 

EJA, nos anos de 2001 a 2005. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

Na formação dos professores [...] tem origem a 
qualidade do trabalho que se faz na escola, e este 
se insere num programa social mais amplo. 
Revertê-lo requer o redirecionamento em 
diferentes níveis – Secretaria de Educação, 
universidade, órgãos de classe, etc. – por aqueles 
que tenham por opção a educação popular como 
prática político-pedagógica transformadora.  
 

Eliete Santiago 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

 

 Para compreender a formação continuada ofertada pelos sistemas de 

ensino público aos professores da EJA, optamos, neste trabalho, por uma 

reflexão crítica das várias facetas de como ela se concretiza, a partir de um 

diálogo com as categorias teóricas de Formação Continuada e Formação 

Continuada em EJA, objeto deste capítulo. Isso sem perder de vista a 

concepção dessa formação por parte do pesquisador, o qual entende que o 

processo de formação continuada é complexo, composto pela sistematização 

de conhecimentos e pela construção de novos saberes e que, portanto, deve 

ser desenvolvida por profissionais competentes e comprometidos, capazes de 
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formar-se continuamente para contribuir com a formação dos sujeitos durante 

o processo de ensino e aprendizagem. 

 A Educação de Jovens e Adultos, assim como as demais modalidades 

de ensino, é composta por sujeitos, ambos de igual importância, professores e 

alunos, sendo que no contexto de EJA os professores devem atuar de forma 

que não visem a uma ação futura, como quando se trata com crianças, e sim 

desenvolvendo atividades que possibilitem ações diárias na vida dos alunos 

jovens e adultos. 

 Para isso, o professor deve ter consciência de que precisa estar em 

constante processo de formação, acreditando, por isso, que a formação 

acontece de forma contínua ao longo da vida, uma vez que as exigências da 

crescente complexidade do mundo contemporâneo colocam novos desafios 

para a formação desses educadores. Atentar para as especificidades de 

aprendizagem da juventude, dos adultos trabalhadores e de pessoas idosas é 

voltar o olhar para a complexidade dos processos educativos com esses 

sujeitos. 

 Estabelecemos uma relação dialética entre ambas as categorias à 

medida que problematizamos as questões que se apresentam á luz do diálogo 

permanente com Freire e Souza, Nóvoa e Faure, entre outros. 

Explicitaremos as diferenças, aproximações e distanciamentos entre as 

posições desses autores e as fundamentações encontradas na proposta de 

formação da EJA da Rede Pública Estadual do Sertão de Moxotó-

Ipanema/Arcoverde-PE. 

A formação continuada de professores é uma das temáticas que mais 

freqüentemente tem estado presente nas discussões sobre a educação escolar 
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brasileira nos últimos 20 anos. Além da importância mundial que vem sendo 

atribuída à educação como via de constituição de nacionalidades e de consolidação 

de ideários sócio-político-econômicos, no Brasil se salienta o débito do país em 

relação a uma educação escolar de qualidade para toda a população. 

Nesse contexto, insere-se a formação dos professores. Se a relevância dessa 

temática se deu inicialmente no contexto de um amplo esforço dos vários setores da 

sociedade brasileira para superar as mazelas de um regime militar que se findava, 

hoje se dá pela urgência da construção de uma escola democrática, de qualidade 

social e em prol da cidadania. 

A formação dos profissionais da educação, sua profissionalização e seu 

exercício acumulam uma história de lutas, conflitos e de muito empenho e 

dedicação, apesar de sua desvalorização e da ausência de condições devidas e 

necessárias à qualidade de sua formação e de seu desempenho profissional por 

parte do poder público. 

Embora, em curto espaço de tempo, tenha havido uma grande expansão, nas 

redes de ensino, de cursos nos mais diversos formatos e modalidades, 

acompanhada pela busca dos educadores por formação, os estudos, pesquisas e 

avaliações realizadas apontam que a formação desses não logrou, ainda, prover o 

ensino com profissionais com a qualidade adequada. De acordo com Barreto1,  

 
A qualidade do ensino a que se aspira, e que se reporta à qualificação do 
quadro do magistério, é a qualidade passível de ser forjada tão-somente 
mediante a articulação das diferentes instâncias capazes de contribuir com 
ela. Apenas a coordenação dos esforços realizados pela Secretaria de 
Educação e pelos centros produtores de conhecimento, bem como o maior 
entrosamento entre as ações do Estado e dos municípios, poderão levar a 
resultados de grande impacto junto ao maior sistema de ensino de massas 
do País. (BARRETO, 1991 apud ALVES, 1995, p. 58), 

 

                                                 
1 BARRETO, Elba Siqueira de Sá. “Por uma política de capacitação na rede de ensino do estado de São Paulo”. 
1991 (mimeo). 
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Coadunamo-nos com Barreto, haja vista ser a relação entre as várias 

instituições de oferta e desenvolvimento das formações a única forma de construção 

de um projeto capaz de dar resposta adequada à escola. 

É importante salientar que reflexões sobre a formação continuada do 

professor elucidam e contribuem para a compreensão de que a formação de um 

profissional não termina com sua diplomação. Segundo Nóvoa (1992), é importante 

que ela seja colocada a partir de três aspectos: a pessoa do professor e sua 

experiência; a profissão e seus saberes; a escola e seus projetos. Nesse sentido, ele 

afirma que 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas) mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência. (NÓVOA, 1992, p. 23) 

 

Analisando a contribuição das pesquisas sobre a formação de 

profissionais da educação, Gatti (2003) indica que há problemas de gestão 

implicados nos processos formativos e no exercício da profissão. As 

pesquisas põem em questão, sobretudo, o modelo predominante de formação 

no País, que ainda reflete, embora em tons atenuados, a perspectiva de uma 

certa elite que valoriza o enciclopedismo, a excessiva especialização, a 

fragmentação do conhecimento, em nome de seu necessário aprofundamento 

e de uma qualidade cujos componentes não são esclarecidos. Nesse sentido, 

almeja-se por e busca-se uma formação de qualidade dos profissionais da 

educação, que lutam por condições adequadas de trabalho e pela qualidade de 

sua formação. 

As atuais demandas sociais por escolarização têm produzido, no 

âmbito das políticas educacionais, uma forte exigência não só no cumprimento 
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da escolarização das pessoas, mas também na profissionalização daqueles 

responsáveis por essa escolarização; por isso assistimos a uma verdadeira 

corrida de profissionais em busca de uma constante formação. 

A formação de professores tem sido objeto de estudo e de muita discussão 

nos últimos tempos, gerando movimentos de aspirações e novos paradigmas que 

desencadeiam um pensar sobre o processo de formação desse profissional da 

educação. 

A começar pelo tratamento conceitual dado a tais processos de formação, 

que historicamente vêm se realizando, na maioria das vezes, de forma aligeirada e 

distanciados da prática pedagógica dos sujeitos envolvidos, Marin (1995, p. 13) nos 

alerta para a importância da reflexão e revisão dos termos (treinamentos, 

reciclagens, capacitação, atualização) que definem esses processos, haja vista que “ 

... é com base nos conceitos subjacentes aos termos que são tomadas as decisões 

e as ações são propostas, justificadas e realizadas”. 

A expressão “formação continuada”, que não é um conceito novo, muito 

embora só tenha ganhado relevância no final do século XX, tendo em vista as 

recentes transformações no mundo do trabalho e no conjunto da sociedade, traz à 

reflexão, ainda que inadvertidamente, uma idéia mais complexa de linha de tempo e 

de sucessão de eventos. No dizer de Souza; Carvalho (2007, p. 383), a formação 

deve aportar ao educador o desenvolvimento da “capacidade para responder ao 

duplo desafio de construir teoricamente e vivenciar as dimensões da práxis 

pedagógica.” 

Se quisermos, com essa expressão, reforçar a idéia de continuidade, 

necessariamente teremos em nossa pauta outros elementos que também evocam 
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noções cronológicas, pontos de partida, rupturas, simultaneidades, histórias, 

programas, cronologias etc.  

É importante entender essa atual emergência da necessidade de formação 

continuada como oportunidade de busca de caminhos mais significativos na relação 

entre produção acadêmica e ensino básico. Se imaginarmos a complexidade de uma 

rede escolar, em toda sua diversidade e contradições, admitiremos a urgência de um 

projeto de formação continuada que articule a relação entre currículo, cultura e 

subjetividades multidimensionais (SOUZA; CARVALHO, 2007). É mister trazer ao 

processo formativo do professor suas experiências, compreensões, limites, 

possibilidades, saberes, conflitos, e torná-los objetos de problematização e reflexão. 

Tal projeto contrapõe-se aos paradigmas de formação dos anos 1970, quando, 

segundo Rios (1995, p. 31), 

 
[...] a ênfase das ações de capacitação era preservar os princípios de 
racionalização, neutralidade, eficiência e eficácia, reforçando a dicotomia 
entre os que concebem o trabalho pedagógico (em nível central) e os que o 
executam (em nível da escola).  
 

Hoje, impõe-se de forma absoluta a construção de ações educativas de 

formação dialógicas que permitam interação verdadeiramente dialética entre os 

sujeitos formadores e os formandos. 

Na categoria de formação continuada, discutiremos os vários conceitos 

historicamente construídos e hoje efetivados nas diversas práticas de formação. Ela 

assume, portanto, nesta pesquisa, a condição de categoria central. Assim sendo, 

busca-se, inicialmente, recuperar em linhas gerais seus aspectos históricos com 

ênfase na evolução social desse conceito. 



 

 

24 

Em relação à categoria Formação Continuada em EJA, pode-se dizer que tem 

uma expressiva relevância por constituir-se cenário em que os sujeitos da pesquisa 

encontram e imprimem sentido à formação vivenciada.  

Estabelecemos uma relação dialética entre ambas as categorias à medida 

que problematizamos as questões que se apresentam à luz do diálogo permanente 

com Freire e Souza, Nóvoa e Faure, entre outros. 

Explicitaremos as diferenças, proximidades e distâncias entre as posições 

desses autores e as fundamentações encontradas na proposta de formação da EJA 

da Rede Pública Estadual do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE. 
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1.2 Formação Continuada: Uma Expressão, Vários Sentidos 

 

 

Pesquisar sobre formação continuada exige, em primeiro lugar, uma 

apropriação da terminologia e uma reflexão mais acurada sobre as diversas 

concepções vivenciadas e desenvolvidas sobre a temática, nos últimos tempos.  

Vale salientar que embora em décadas anteriores a 1980 existissem 

processos de formação, esses não traziam em suas propostas conteúdos e 

metodologias que aportassem ao professor a discussão de sua identidade 

profissional, política e de sua autonomia. Nesta perspectiva, diz Marin (1995, p. 13) 

que “já havia um processo de formação denominado de reciclagem, treinamento, 

aperfeiçoamento, mas sem muita clareza da concepção de formação continuada.” 

Apenas com o marco da redemocratização passou-se a almejar no contexto 

da educação o que chamamos de “formação continuada”, a estabelecer processos 

formativos que intentassem contribuir com os educadores na apropriação de 

saberes e práticas que lhes confiram melhor desempenho diante dos 

enfrentamentos do cotidiano pedagógico.  

Urge, no contexto das discussões sobre formação continuada, ampliar o 

alcance da sua concepção na medida em que se estabeleça uma relação com o que 

se pretende no contexto da educação continuada, uma vez que 

 
O uso do termo educação continuada tem a significação fundamental do 
conceito de que a educação consiste em auxiliar profissionais a participar 
ativamente do mundo que os cerca, incorporando tais vivências no conjunto 
dos saberes de sua profissão. (MARIN, 1995, p.19) 
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Uma indicação importante para reflexão acerca de educação continuada é o 

Relatório da UNESCO, coordenado por Edgar Faure e publicado em 1972 sob o 

título “Aprender a Ser”. Diz o referido relatório que 

 
A ciência contemporânea contribuiu com um elemento muito singular para 
o conhecimento do homem, mostrando que é biologicamente inacabado. 
Poder-se-ia dizer dele que jamais se tornará adulto, sendo a sua existência 
um processo contínuo de acabamento e de aprendizagem. É pela sua 
qualidade de ser incompleto que se distingue essencialmente dos outros 
seres viventes; de facto, tem de receber do que o rodeia as técnicas de 
vida que nem a natureza nem o instinto lhe dão. Assim, será obrigado a 
aprender constantemente para sobreviver e evoluir (FAURE, 1977, p. 243). 
 

É Freire (2006) quem relembra a inconclusão, o inacabamento do homem, 

idéias básicas de sua proposta pedagógica. Segundo ele, nossa vocação é ser cada 

vez mais humanos. E que vamos nos tornando humanos ou nos desumanizando no 

decorrer de nossa vida, de acordo com as experiências que tivermos, com as 

condições que construirmos para nossa vida pessoal e a vida da coletividade.  

A humanização dos sujeitos sociais se constrói ao longo da vida, na 

convivência em sociedade e em seus processos de produção da existência, o 

educador na mediação do conhecimento humaniza à medida que se humaniza; daí a 

necessidade dos conhecimentos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos no 

universo de seus saberes. 

Nesse sentido, a formação continuada será eficaz quando for estabelecida 

uma integração entre “o lugar de aprender” e o “lugar de fazer” (MALGLAIVE, 1997, 

p. 58). Portanto, o principal conteúdo do processo de formação não é o das áreas 

específicas do conhecimento, mas o fazer pedagógico do professor. Por isso, Freire 

(2007, p. 39) afirma que “na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. E continua dizendo que  

 
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda 
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com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto 
objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. (FREIRE, 2007, 
p. 39) 

 

O indivíduo é essencialmente educável. Não pára de entrar na vida, de nascer 

como homem. Este é, sem dúvida, um importante argumento a favor da formação 

continuada numa perspectiva humanística, que tem grande repercussão, inclusive, 

em organizações internacionais que lidam com o processo educativo, a exemplo da 

UNESCO, para a qual, 

 
Como sugere a própria terminologia empregada (“educação permanente”, 
“educação contínua” ou “ininterrupta”, “continuing education”, “life-long 
education”, etc.), a primeira maneira de conceber o que se convencionou 
chamar “educação permanente” fundamenta-se numa interpretação da 
educação “como um processo que deve prolongar-se durante a vida 
adulta”. (FURTER, 1995, p. 106) 

 

Como já dito anteriormente, o estudo e a preocupação com o processo de 

formação continuada não se constituem em uma discussão recente, muito embora 

só tenha sido incorporada ao campo da Educação nos últimos tempos. A esse 

respeito, Canário2 (apud SOUZA, 2004, p. 154-155) diz que 

 
O movimento da educação permanente emergiu, no início dos anos 
setenta, num contexto de ruptura e de crítica com o modelo escolar, cuja 
expansão quantitativa acelerada, nos anos de 1950 e 60, havia conduzido 
ao impasse: a crise mundial da educação. A publicação, pela UNESCO, de 
um relatório sobre a educação que enfatiza, por oposição a uma lógica de 
acumulação de conhecimento, um processo de “aprender a ser” (FAURE, 
1972) representa um ponto de viragem no pensamento sobre a educação. 

 

Mesmo nessa perspectiva mais recente, percebe-se ainda que a visão de 

homem não é a mesma defendida por Faure, uma vez que traz consigo muitas 

limitações, sobretudo um imediatismo na resolução dos problemas de ensino-

aprendizagem na Escola, deixando de lado aquelas dimensões humanas de 

completude e acabamento, de concretude e abstração. 

                                                 
2 CANÁRIO, Rui. Educação de adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: ANEFA, Educa-Formação. 
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É necessário, portanto, que o processo de formação continuada supere esses 

limites, não se centrando apenas no âmbito da Educação Escolar, pois a “[...] 

reorganização e reequacionação do processo educativo”, segundo Canário (apud 

SOUZA, 2004, p. 155), 

 
tem como ponto de referência central a emergência da pessoa como 
sujeito de formação e tem como base três pressupostos principais: o da 
continuidade do processo educativo, o da diversidade e o da sua 
globalidade. Pressupostos que se materializam em processos de 
aprendizagem que resultam da combinação de situações e modalidades de 
formação diferenciadas quanto ao seu nível de formalização e quanto à 
relação com os outros e com o mundo. A educação permanente, assim 
concebida, enfatiza a sua dimensão cívica, indissociável da construção de 
uma cidade educativa. 

 

Desse modo, o processo de formação continuada avançará, encaminhando-

se a favor e a serviço de uma Educação para a vida, que promova o sujeito na sua 

integridade e em seu contexto mais amplo de ser que faz parte da História e 

contribui para a construção da mesma. 

Nesse sentido, apesar do amplo leque de variações das tendências da 

formação continuada de professores, optamos neste trabalho, como orientação 

teórico-conceitual, a tendência crítico-reflexiva, que é apontada por muitos autores 

como a orientação mais adequada para a formação continuada de professores. 

De acordo com essa tendência, a formação continuada é um processo 

contínuo e permanente de desenvolvimento profissional do professor, no qual a 

formação continuada é concebida de forma inter-articulada, em que a primeira é 

corresponde ao período de aprendizado nas instituições formadoras e a segunda diz 

respeito á aprendizagem dos professores que estejam no exercício da profissão, 

mediante ações dentro e fora das escolas. 
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Nessa concepção, a formação continuada de professores deve incentivar a 

sua apropriação do saber rumo à autonomia, e levar a uma prática crítico-reflexiva, 

que abranja a vida cotidiana da escola e o saber derivada da experiência docente. 

Isso significa que o processo formativo deverá propor ações que possibilitem 

a troca do saber entre os professores, mediante projetos articulados de reflexão 

conjunta, e será concebido como a construção de conhecimento pelo sujeito, o que 

salienta a necessidade de desenvolver capacidade metacognitiva e de fomentar a 

capacidade de aprender a aprender. 

Com base nesse princípio de formação continuada, abandona-se o conceito 

de formação docente como processo de atualização que se dá através da aquisição 

de informações científicas, didáticas e psicopedagógicas, descontextualizadas da 

prática educativa do professor, para adotar um conceito de formação que consiste 

em construir conhecimento e teoria sobre a prática docente, valendo-se da reflexão 

crítica. 

Cabe frisar que todas essas considerações aplicam-se também, e 

especialmente, ao processo de formação continuada de professores de EJA, uma 

vez que para esse segmento tal processo tem dupla função: além da formação 

permanente, constitui-se também na formação inicial, já que não existem cursos de 

preparação inicial específica para essa modalidade de ensino. 

 

1.3 Um diálogo com a Legislação 

 

 

A partir dos anos 1980, principalmente com a homologação da Constituição 

de 1988, no que diz respeito à política educacional, ocorre uma intensa mobilização 

dos segmentos da sociedade civil que lidam com educação, inclusive com formação 
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continuada. Formam-se, então, pelo menos dois blocos: um oficial, que resulta 

provavelmente da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e outro, articulado 

por órgãos como a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE) e a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEDE). 

A temática de formação continuada tem sido examinada a partir de diferentes 

tendências teóricas e epistemológicas, mas também a partir das políticas, 

pedagogias e Legislação Educacional, como a LDB 9.394/96, cujo texto diz que: 

Art. 61 – A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 

Art. 63. III. – programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis; 

Art. 67. II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim. 

Embora sem deixar clara a sua concepção de formação continuada, a LDB 

amplia as possibilidades de formação dos profissionais da educação ao reconhecer 

a validade da alternativa da formação em serviço. Trata-se, mais uma vez, de realçar 

a dimensão do extra-escolar, do não formal, embora a capacitação em serviço 

queira significar em serviço educacional. Fica redimensionado, no entanto, o extra-
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escolar à medida que a formação se opera fora do espaço acadêmico e dentro do 

espaço de trabalho. 

A LDB 9.394/96, no que concerne à formação do educador, apresenta 

avanços e recuos. É notável que o princípio da valorização do magistério é citado 

direta ou indiretamente em 43 artigos. O inciso II do Art. 67 cria alguns 

direcionamentos promissores voltados tanto para a melhoria da formação como para 

o “aperfeiçoamento profissional continuado”, incluindo-se “licenciamento periódico 

remunerado”, consagrando a idéia essencial de que o aprimoramento profissional 

faz parte da profissão. O inciso V do mesmo artigo estabelece “período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. 

Os modelos de formação continuada propostos tanto pela LDB 9.394/96 

quanto pelos Referenciais de Formação de Professores do MEC apóiam-se na idéia 

de acúmulos de conhecimentos teóricos para posterior aplicação ao domínio da 

prática. Prevalece a lógica da racionalidade técnica, segundo a qual a atividade 

profissional consiste na resolução de problemas instrumentais, tornada rigorosa por 

intermédio da aplicação da teoria e da técnica científica. 

Nesse sentido, a formação profissional é colocada em uma perspectiva muito 

limitada, como um processo de preparação técnica que permite compreender o 

funcionamento das regras e das técnicas do mundo real da sala de aula e 

desenvolver as competências profissionais exigidas pela sua aplicação com 

eficiência. 

Sendo assim, o conhecimento profissional é identificado como um conjunto de 

fatos, princípios, regras e procedimentos que se aplicam diretamente a problemas 

instrumentais. 
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De acordo com Pérez Gómez (1992), o eixo norteador dessa visão é a 

concepção tecnológica do trabalho, que traz em si uma hierarquização, indo dos 

níveis mais básicos e aplicados aos mais abstratos na produção do conhecimento, e 

separando a investigação da prática. 

É importante destacar, ainda, a concepção de formação continuada defendida 

pela ANFOPE: 

 
A formação continuada na concepção da ANFOPE não se resume aos 
cursos de capacitação promovidos semestralmente, por muitos estados e 
municípios. Para essa entidade, há necessidade de se traçar políticas 
educacionais voltadas especificamente para a formação inicial e aí sim, a 
formação continuada tornar-se-á uma constante, inclusive através de 
condições de trabalho adequadas a todos e salários dignos, bem 
estruturada no interior de todos os sistemas de ensino. A formação 
continuada aqui, além de ser dever do Estado e de instituições 
contratantes, é também um direito dos professores, realizada de forma 
consistente e não como eventos recreativos. Contra as políticas 
educacionais adotadas pelo MEC, a ANFOPE rejeita “uma formação 
técnico-profissionalizante, com amplas possibilidades de aligeiramento e 
sem espaço para uma reflexão profunda sobre os processos educativos, 
reduzindo o papel do professor ao de executor de tarefas pedagógicas e 
restringindo a concepção de pesquisa e de produção de conhecimento à 
esfera do ensino (Carta de Curitiba, 2001, apud LIMA, 2002, p. 18-19). 
 

No contexto da educação nacional, encontramos também a concepção de 

formação continuada apresentada pelos Referenciais para Formação de 

Professores:  

 
aqui a formação é entendida como um processo contínuo e permanente de 
desenvolvimento, o que pede do professor disponibilidade para a 
aprendizagem; da formação, que o ensine a aprender; e do sistema escolar 
no qual ele se insere como profissional, condições para continuar 
aprendendo. Ser profissional implica ser capaz de aprender sempre 
(BRASIL, 1999, p. 63). 
 

A análise realizada acerca das concepções de formação continuada, com 

base nos diferentes teóricos e na Legislação Educacional, aponta para a existência 

de cursos e conteúdos pulverizados, na maioria das vezes desvinculados da prática, 

em que raramente os educadores percebem uma relação entre eles e a sua 

aprendizagem prática (CRÓ, 1998). 
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Temos assistido, nos dias de hoje, a uma preocupação com a formação 

continuada voltada para a adaptabilidade e a empregabilidade e, segundo Lima, 

voltada para 

 
[...] a produção de vantagens competitivas no mercado global, num quadro 
de crise do Estado de bem estar e de esbatimento do seu papel na 
educação, com o correspondente reforço das responsabilidades individuais 
pela aquisição de saberes e de “competências para competir” (LIMA, 2007, 
p. 14). 

 

 Concordamos com Lima, pois constatamos que o processo de formação 

continuada está muito mais voltado para o trabalho com questões técnicas, que 

visam a um desempenho imediato, do que para uma formação voltada ao 

desenvolvimento pleno da pessoa, a partir da reflexão dos aspectos filosóficos, 

epistemológicos e pedagógicos subjacentes à práxis educativa e seus conflitos. 
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1.4 Formação Continuada em EJA 

 

 

Historicamente, podemos observar que a Educação de Jovens e Adultos foi 

vista como uma modalidade de ensino que não requer de seus professores estudo 

nem especialização, como um campo eminentemente ligado à boa vontade e ao 

improviso. Em razão disso, são raros os educadores capacitados na área. Na 

verdade, parece continuar arraigada a idéia de que qualquer professor é 

automaticamente um professor de jovens e adultos. Com essa falsa premissa, não 

se tem levado em conta que, para se desenvolver um ensino adequado a esse 

segmento, é preciso formação inicial específica e geral consistente, assim como 

formação continuada (GIUDELLI, 1996, p.126). 

Nessa perspectiva, situamos de modo particular a Educação de Jovens e 

Adultos, mais especificamente a Formação Continuada de seus professores. 

Atualmente, não há política de formação inicial para o professor de Educação 

de Jovens e Adultos. A formação geral é inadequada, de qualidade inferior e sem 

oferta de melhores condições de trabalho. Logo, por maiores que sejam os esforços 

na formação continuada, ainda são grandes os desafios deixados pela ausência da 

formação específica para a EJA. 

A Educação de Jovens e Adultos torna-se mais que um direito: é uma chave 

para o século 21; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição 

para uma plena participação na sociedade. É condição sine qua non para o exercício 

da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 

socioeconômico e científico, além de requisito fundamental para a construção de um 
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mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. 

(Declaração de Hamburgo, 1997). 

Nesse contexto também emerge uma maior atenção sobre a formação de 

professores para jovens e adultos, cujo levantamento da literatura revelou que os 

trabalhos sobre essa modalidade educativa estão centrados no processo de 

alfabetização (RIBEIRO, 2003; ROCHA, 2004a; CAMPOS, 2003; RÉGIS, 2004), na 

relação com o trabalho (SILVA, 2004; ROCHA, 2004b), nas questões de identidade 

e currículo (CAVALCANTE, 2003) e na avaliação da aprendizagem (NASCIMENTO, 

2005).  

Esse levantamento evidencia uma incipiência nas investigações acerca da 

formação e prática dos profissionais que atuam na educação de jovens e adultos, 

que se constitui em um tema emergente. Entretanto, algumas contribuições nessa 

direção foram identificadas, a exemplo dos trabalhos de  Barros (2003) e Nogueira 

(2004), Conceição, 2004,  o primeiro realizado em Maceió  o segundo, em 

Guarulhos, São Paulo, e o terceiro em Recife, sinalizando que a formação e prática 

docente na educação de jovens e adultos vem sendo desvelada de modo mais 

sistemática nos últimos anos.  

 

 

1.4.1 Contextualizando algumas discussões sobre o processo de formação e 
autoformação do professor de EJA  

 

 

Os debates sobre a formação de professores, desenvolvidos hoje nas 

diversas instituições educativas, têm revelado a preocupação com os efeitos 

insatisfatórios das práticas docentes perante a complexidade do mundo que 
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enfrentamos. Os acontecimentos do cotidiano escolar denunciam, fortemente, que 

os paradigmas hegemônicos orientadores dessas práticas não têm conseguido 

alcançar o grau de satisfação prometido, ou melhor, nem a fundamentação 

tecnocientífica nem a cultural-humana vêm produzindo os efeitos previamente 

anunciados. 

 É nessa perspectiva que Pérez Gómez vem defender a importância da 

"complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade e conflito de valores” (PÉREZ 

GÓMEZ, 1992, p. 99) nos fenômenos educativos. E é em meio a esse conflito que 

somos levados a compreender que os paradigmas hegemônicos não fornecem 

respostas para todas as questões que o cotidiano apresenta, pois a realidade 

sempre apresentará novas e complexas dificuldades. 

A certeza do preceito de técnicas mecanizadas, das rotas lineares pelas quais 

os professores devem enveredar, para chegar a um caminho claramente definido 

está aos poucos cedendo espaço a uma tensão que estimula a busca de novos 

saberes que, ao se cruzarem, podem produzir sinais para uma melhor compreensão 

da escola e da prática nela desenvolvida. 

Diante dessas preocupações, é necessário começar a falar e pensar a 

Educação e os processos de formação sob outro prisma, ou seja, o da 

autoformação, no sentido de dar protagonismo ao sujeito, para que ele possa 

detectar as suas necessidades formativas e avaliar os modos, lugares e tempos de 

tratá-los. 

Não podemos conceber o processo de ensino e aprendizagem como uma 

ação instrutiva, como uma ação de transmissão de conhecimentos ou, ainda, como 

a ação de transferência de informações de professores para alunos. Esse equívoco 

está bastante presente em alguns professores que buscam os fundamentos do 
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conhecer na aparente linearidade de uma relação causal entre os objetos do mundo 

exterior e o organismo. 

Contrário a isso, Freire (2007, p. 23) diz que "ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, 

estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado." 

Os cursos de formação de professores devem estar voltados para a 

construção de profissionais que, enquanto seres pensantes, busquem, cada vez 

mais, mecanismos capazes de transcender a visão de mundo centrada no modelo 

da racionalidade técnica ou instrumental, segundo a qual os professores são 

considerados meros instrumentos de repasse de conhecimentos produzidos por 

outros, desprovidos de um saber próprio. Essa visão de formação tem retirado o 

encanto e o prazer de aprender, ao separar ser e saber. 

Sem negar a necessidade e importância dos cursos de formação, 

defendemos que esses sejam organizados em novos moldes, ou seja, levando-se 

em consideração os saberes da experiência, uma vez que esse momento de 

formação pode representar uma experiência fundamental na formação profissional 

dos professores que atuam em EJA. 

Ao privilegiar a iniciativa, os saberes da experiência, as características 

contextuais em que se desenvolve a prática dos professores, queremos ressaltar 

que tais aspectos são potenciadores de sinergias que articulam o conhecimento não 

formal, experiencial, com o conhecimento formal, numa lógica interativa em que a 

ação, a investigação e a formação estão presentes. 

 As críticas feitas às pedagogias tradicionais decorrem, geralmente, do fato de 

essas se constituírem em pedagogias que não conseguem ativar todas as 

potencialidades humanas, ou seja, não são operacionalizadas na perspectiva da 
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complexidade que somos e do mundo em que vivemos, e desconsideram o 

fantástico potencial cérebro/mente. 

 A preocupação com a formação do professor está presente em Freire, que 

tantas vezes se pergunta onde e como se educar como educador. Ele sempre nos 

alerta para os processos de desumanização a que são submetidos os oprimidos, "os 

seres humanos proibidos de ser", sugerindo que "nós formaremos educadores num 

duplo olhar, de um lado olhar para as manifestações múltiplas de humanização, de 

outro para o reconhecimento da desumanização como viabilidade e realidade 

histórica." (ARROYO, 2002, p. 48). 

 Educar supõe, assim, um processo que inclui formação, autoformação e 

reintrodução do sujeito no conhecimento. Por isso, os professores devem ser 

tratados como sujeitos do conhecimento, e não como meros executores que usam 

conhecimentos produzidos por outros. O professor constitui-se em um gestor, pois 

constrói o conhecimento com os seus alunos, interage com colegas da profissão, 

cria, recria os processos pedagógicos fundamentais a partir de suas histórias de vida 

e dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação profissional em conjunto 

com as dos alunos. 

 Para Maturana e Varela (2004), o singular dos seres vivos reside no fato de 

eles se autoproduzirem e continuamente se autocriarem em rede, ou seja, um 

processo autopoiético. Cada componente ajuda na criação, manutenção e 

regeneração do outro e do grupo como um todo. Nessa ordem de entendimento, se 

o professor aprendente é um ser autopoiético, é capaz de desenvolver mediações 

originais, tanto na relação consigo mesmo quanto com os outros, através das 

interações com os colegas, alunos e a partir dos diálogos entre as diversas áreas de 

conhecimento. 
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As exigências da crescente complexidade do mundo contemporâneo colocam 

novos desafios para os professores que atuam em EJA, por isso são necessárias 

políticas de formação que levem em conta as necessidades e expectativas reais dos 

professores, pois, como Moita (1995, p. 117), entendemos que "o conhecimento dos 

processos de formação pertence antes de mais nada àqueles que se formam". Por 

isso, não se deve dispensar o seu saber e a sua percepção.  

Nesse universo de reflexões, torna-se relevante o aprofundamento da 

discussão da formação/autoformação, na medida em que o professor que está no 

campo da EJA atua com e nas relações humanas, tendo necessidade de construir 

saberes que lhe possibilitem viver relações que o façam atingir as especificidades do 

seu trabalho e, principalmente, considerar os saberes acumulados em sua história 

de vida, para que possa construir e reconstruir conhecimentos de acordo com a 

necessidade de utilização desses saberes, suas experiências e seus percursos 

formativos e autoformativos. 

A diversificação das vias educativas, as facilidades crescentes que são 

oferecidas para quem deseja educar-se por si mesmo, tudo concorre, nos dias 

atuais, para que o professor construa o seu processo de formação/autoformação. O 

aprender a aprender designa uma tentativa pedagógica de que os professores, de 

uma maneira geral, devem aprender por eles mesmos se quiserem desenvolver uma 

ação docente com qualidade e mais coerente com o domínio dos processos vitais.  

Entendemos que é possível encarar o processo de aprendizagem do 

professor de EJA, disposto a desenvolver uma prática pedagógica mais significativa, 

como uma das formas de expressão de uma autopoiese, pois, enquanto ser 

aprendente, é um ser autopoiético, capaz de desenvolver mediações originais, tanto 

para encontrar-se consigo mesmo quanto com o seu entorno. Nesse sentido, o 
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professor de EJA, assim como os sistemas autopoiéticos, têm a propriedade da 

cognição e, em razão dela, a capacidade de adotarem uma conduta e de 

escolherem as mudanças que melhor se adaptem a seus desígnios. 

A 5ª Confintea, (V Conferência Internacional de Educação de Adultos) 

realizada em Hamburgo em 1997, por exemplo, estabeleceu um vínculo entre a 

educação de jovens e adultos e o desenvolvimento sustentado e eqüitativo da 

humanidade. Seus principais temas e intenções foram consolidados na Declaração 

de Hamburgo, na qual se detalha um conjunto de recomendações que devem ser 

seguidas por agentes governamentais e não-governamentais. Juntamente com a 

Declaração de Hamburgo foi estabelecida a Agenda para o Futuro3, com estratégias 

de implementação das ações governamentais e intenções acordadas durante a 

conferência. 

No entanto, a educação de jovens e adultos ocupou um lugar marginal na 

reforma de educação brasileira empreendida na segunda metade da década de 

1990, pois os condicionamentos do ajuste econômico neoliberal levaram o governo a 

adotar uma estratégia de focalização de recursos em favor da educação 

fundamental de crianças e adolescentes. Conforme salientado por Pierro, 

 
Não se pode atribuir isso à falta de um marco jurídico adequado, pois as leis 
e normas vigentes – Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos – 
asseguram o direito público subjetivo à educação, independente da idade, e 
concedem a necessária flexibilidade para organizar o ensino de acordo com 
as necessidades da aprendizagem dos jovens e adultos. O problema não 
está na leis, mas na política educacional. (PIERRO, 2004, p. 24) 

 

                                                 
3 “No Brasil, o período após a 5ª Confintea foi marcado pelo aumento das matriculas na educação básica e pela 
redução dos índices de analfabetismo. Infelizmente, isso não representa uma melhora substantiva na educação de 
pessoas jovens e adultas. Mesmo garantidas pela Constituição como um direito do cidadão, e apesar da crescente 
demanda, as oportunidades de aprendizagem para jovens e adultos ainda estão longe das metas da Agenda para o 
Futuro” (PIERRO, 2003, p. 7).  
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Incertezas, instabilidades, perplexidades, continuam ameaçando o cenário 

político e trazendo reflexos nas apostas futuras, mesmo diante de ganhos 

reconhecidos na Educação de Jovens e Adultos. São comuns depoimentos que 

identificam a existência de mais facilidades para a escolarização atualmente, 

comparando o quadro atual ao de vinte ou trinta anos atrás. A educação como 

direito de todos, no entanto, não está assegurada, embora esteja inserida como tal 

em artigos da Constituição de 1988. Compreendemos o direito, portanto, não 

apenas na perspectiva do Estado e da inscrição de garantias em aparatos legais e 

constitucionais.4 (TELLES, 1999)  

Com base na ação do voluntariado, a primeira Campanha Nacional de 

Educação de Adulto no Brasil, lançada em 1947, passou a ser sistematicamente 

criticada por não preparar adequadamente professores para trabalhar com essa 

população. No I Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de 

Janeiro, ainda em 1947, já se ressaltavam as especificidades das ações educativas 

em diferentes níveis e se recomendava uma preparação adequada para se trabalhar 

com adultos. Passados mais de dez anos, no II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, realizado em 1958, as críticas à ausência de uma formação específica para 

o professorado, assim como à falta de métodos e conteúdos pensados 

particularmente para a educação de adultos, tornaram-se ainda mais agudas, 

explícitas e generalizadas. 

                                                 
4 Essa é uma concepção de direito que nos permite colocá-lo na ótica da sociedade e não somente do Estado; é 
uma concepção que nos permite afirmar que o direito não está relacionado somente com as garantias inscritas 
nas leis e nas instituições, mas em sintonia com a idéia de que na sociedade pode estar sendo produzida a 
compreensão de que todos temos direito a ter direitos, para além do que versa uma determinada legislação. O 
direito refere-se, então, a processos que se relacionam com a sociedade e suas características; processos que 
podem estar sendo produzidos a partir dela e das formas próprias que tem de definir seus critérios de 
legitimidade e de justiça social e de solucionar seus problemas. 
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 A formação dos educadores tem se inserido na problemática mais ampla da 

instituição da EJA como um campo pedagógico específico que requer a 

profissionalização dos seus agentes. 

Como constata a V CONFITEA, na Declaração de Hamburgo, 

 
A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal 
ou informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade 
desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e 
aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais direcionando-as 
para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. A 
educação de adultos inclui a educação formal, a educação não formal e o 
espectro da aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade 
multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser 
reconhecidos. (Declaração de Hamburgo, 1997) 
 

No entanto, a Lei nº 9394/96, no que se refere à formação de professores, é 

considerada bastante limitada, pois, sob o título "Dos profissionais da educação", 

traz apenas seis artigos, nos quais pretende definir os fundamentos, os conceitos e 

a delimitação dos níveis e locais de formação. No que diz respeito a EJA, a Lei 

estabelece a necessidade de uma formação adequada para se trabalhar com o 

jovem e o adulto, bem como uma atenção às características específicas dos 

trabalhadores matriculados nos cursos noturnos. 

 Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

estabelecem, no item VIII, referente à Formação Docente, que o preparo desse 

profissional deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 

professor, "aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de 

ensino" (SOARES, 2002, p. 18). 

 A formação do professor de EJA tem-se tornado cada vez mais nuclear nas 

práticas educativas e nas discussões teóricas da área. Apesar de um certo 

consenso quanto à necessidade de qualificação específica para o professor de 

jovens e adultos, é recorrente ainda, na atualidade, a ausência de políticas 
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específicas para a formação inicial e continuada do professor que atua ou irá atuar 

com esse tipo de população. Os estudos de Soares (2005, 2003, 2002), Fonseca et 

al (2000), comprovam essa precariedade e falta de políticas públicas para a 

formação desses profissionais. 

 As iniciativas de formação ainda são relativamente escassas, e acontecem 

geralmente em âmbito municipal, através de cursos esporádicos, aligeirados, sem 

uma estreita relação com a prática cotidiana do professor, e sem garantia de 

continuidade. 

 É nas últimas décadas que o problema da formação de educadores para a 

EJA ganha uma dimensão mais ampla. Este novo patamar em que a discussão se 

coloca relaciona-se à própria configuração do campo da Educação de Jovens e 

Adultos. Nesse sentido, a formação dos educadores tem se inserido na problemática 

mais ampla da instituição da EJA como um campo pedagógico específico que, 

desse modo, requer a profissionalização dos seus agentes. 

A formação de professores, de maneira geral, é vista sob muitos olhares, 

porém, teoricamente, se apresenta com duas características distintas e 

complementares: inicial e continuada. 

Um outro aspecto a considerar é a maneira como a formação continuada vem 

se realizando na Rede Pública de Ensino. Em recente pesquisa realizada no Centro 

de Educação da UFPE, Lima (2002, p. 73) destaca que 

 
Os professores não encontram na capacitação ajuda para a prática 
pedagógica. Foram unânimes em afirmar que elas “ajudam um pouco”. 
Parece que a oferta para o “marketing” dos professores capacitadores 
convidados é que, no entanto, não conseguem sintonizar nem arrancar 
alento dos professores da Rede. A tal ponto que esquecem os nomes dos 
professores convidados para os cursos. Apenas se referem, vagamente, à 
procedência geográfica dos mesmos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, mas a maioria vem daqui mesmo, da UFPB. 
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Essa mesma insatisfação por parte dos professores em geral a respeito da 

formação continuada se aplica aos professores da EJA, para quem os processos de 

formação continuada nem sempre são vistos como contribuição para o processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional, por não conseguir responder as 

especificidades fundamentais para o exercício da prática docente.  

O processo de formação continuada, referendado através da LDB 9.394/96, 

veio impulsionar a realização de Cursos de Especialização, através de projetos 

como o Programa de Formação de Professores - Proformação, Programa de 

Formação Continuada em Gestão Escolar - Progestão, e de capacitações mais 

sistemáticas, objetivando uma maior e melhor qualificação dos professores na busca 

de uma educação escolar que responda melhor aos desafios do mundo moderno. 

 É importante ressaltar que a formação do profissional docente representa 

papel preponderante no que tange à qualidade da educação, pois “a qualidade da 

educação depende, em primeiro lugar, da qualidade do professor” (DEM0, 2002, p. 

72). Nessa perspectiva, esse mesmo autor compreende que, mais do que de 

qualquer outro trabalhador, a sociedade demanda do professor uma “formação 

primorosa”. E, nesse contexto, a formação inicial do professor merece destaque, 

posto que se constitui não apenas o pré-requisito legal para o exercício da profissão, 

mas também o substrato sobre o qual é construída toda a sua carreira. 

A precariedade da formação inicial observada por Demo (2002) já implicaria a 

necessidade de uma via de compensação/complementação. Entretanto, a formação 

continuada não pode ser entendida apenas como reparo a uma inadequada 

preparação anterior, pois, independentemente da qualidade de sua formação inicial, 

é mister que o professor dê prosseguimento a sua formação, já que é inaceitável a 

idéia de que, em algum momento, possa ela ser considerada esgotada. 
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 Na formação de professores, verifica-se o esquecimento sistemático do 

desenvolvimento pessoal, confundindo-se, segundo Nóvoa (1992), “formar” e 

“formar-se”, não se compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre 

coincide com as dinâmicas da própria formação. É necessária a relação entre a 

formação e os projetos da escola (instituições cada vez mais autônomas), para que 

se torne viável tanto o desenvolvimento profissional individual quanto o coletivo, pois 

 
A formação de professores, mais do que um espaço de aquisição de 
técnicas e de conhecimentos, é o momento chave da socialização e da 
configuração profissional. “A formação deve estimular os meios de um 
pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação 
participada” (NÓVOA, 1992, p.25). 

 

 Ser docente é um esforço pessoal, um trabalho livre e criativo, com o objetivo 

da construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional, 

originada no desempenho de seu próprio saber da experiência. 

No dizer de Pimenta (2002), a política de formação de professores tem que 

valorizar o “desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das instituições 

escolares”, em vez de deixar exclusivamente a cargo dos órgãos do setor 

educacional o dever de garantir essa formação continuada dos profissionais da 

educação pública, uma vez que essas ações contribuem para que a educação se 

torne um espaço de busca de dimensão da unidade teórico-prática. 

Tem sido um desafio a Formação Continuada de professores de Educação de 

Jovens e Adultos, sobretudo partindo do princípio de que a própria formação inicial é 

muito comprometida, pois, na maioria das vezes, os cursos de formação de 

professores, sejam no nível médio, sejam no nível superior, não têm proporcionado 

aos professores dessa modalidade uma formação específica adequada.  
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1.4.2 Concepção de formação continuada na perspectiva da rede estadual de 
educação 
 

 

 O processo de formação continuada dos professores da EJA da Rede 

Estadual de Pernambuco segue as mesmas orientações utilizadas para a Educação 

Básica: a LDB 9.393/96, em seus Artigos 61, 63 e 67; as Diretrizes para a Formação 

de Professores do MEC, de 1999; e o Plano Nacional de Educação – Lei 10.172, de 

2001. 

A modalidade de EJA, entretanto, exige certas especificidades necessárias à 

prática docente, pois os educandos da EJA trazem consigo um contexto de vida 

diferenciado dos educandos do chamado “ensino regular”. Dessa forma, 

 
As diretrizes ressaltam que a existência de um contingente ainda 
expressivo de jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolaridade faz 
com que a educação deles mereça um programa especial, que visa dar 
oportunidades educacionais apropriadas aos brasileiros que não tiverem 
acesso ao Ensino Fundamental e Médio entre 7 e 17 anos. Desse modo, 
no Brasil, um curso de formação de professores não pode deixar de lado a 
questão da educação de jovens e adultos, que ainda é uma necessidade 
social expressiva. Inúmeras experiências apontam para a necessidade de 
pensar a especificidade desses alunos e de superar a prática de trabalhar 
com eles da mesma forma com que se trabalha com as crianças e os 
adolescentes do Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 2002, p. 140). 

 

 O documento do CNE ressalta que, apesar de a escolaridade se referir às 

mesmas etapas (Ensino Fundamental e Médio), os jovens e adultos, por estarem em 

outros estágios de vida, têm experiências, expectativas, condições sociais e 

psicológicas que os distanciam do mundo infantil e adolescente, o que faz com que 

os professores que se dedicam a esse trabalho devam ser capazes de conferir 

significado aos currículos e às práticas de ensino para os alunos jovens e adultos. A 

construção de situações didáticas eficazes e significativas requer compreensão 
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desse universo, das causas e dos contextos sociais institucionais que configuram a 

situação de aprendizagem dos seus alunos. 

 Desse modo, as diretrizes orientam os cursos de formação no sentido de 

oferecer uma ênfase diferenciada aos professores que pretendem se dedicar a essa 

modalidade de ensino. 

 A Rede Pública Estadual denomina de Formação Continuada de Professores 

os processos de capacitação, no formato de Curso, Seminários, Palestras e 

Congresso. E desenvolve esse processo na perspectiva de realização de eventos 

ocasionais, distanciados entre si, buscando suprir as carências da graduação, 

desenvolvendo conteúdos de forma aligeirada e muito voltada para uma pedagogia 

tecnicista.  

 Com relação ao Plano Nacional de Educação, os aspectos fundamentais para 

a Formação Continuada de professores são os seguintes: 

 
• A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser 

garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja 
atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a manutenção dos 
programas como ação permanente e a busca de parceria com 
universidades e instituições de ensino superior; 

• A formação continuada assume particular importância, em decorrência do 
avanço científico e tecnológico e de exigências de um nível de 
conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. 
Devendo este Plano, dar especial atenção à formação permanente dos 
profissionais da educação. 

• Possibilitar sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem 
ensinados na Educação Básica, bem como nos conteúdos 
especificamente pedagógicos. (Plano Nacional de Educação - Lei 
10.172/2001, p. 143) 

 

Vê-se, pelo documento acima, que a preocupação maior está voltada para os aspectos 

formais, oficiais, sem levar em consideração os sujeitos desse processo de formação, os 

professores, em suas necessidades básicas de preparação para uma competente e autônoma 

profissionalização, que supões, antes de tudo, uma atitude reflexiva acerca do seu próprio 

fazer pedagógico. 
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Neste sentido, na Formação Continuada de professores de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, além de um conceito bem definido e inovador da questão colocada, tanto o 

professor quanto o formador devem, também, buscar compreender a especificidade própria 

dessa modalidade de ensino da educação básica. Nesse caso, o aprende  a ser do educador de 

Jovens e Adultos, o aprender a conhecer todas as categorias que abrangem a modalidade e o 

aprender a fazer, crítico e reflexivo, no cotidiano da ação pedagógica torna-se fundamental na 

construção do perfil necessário a esse educador. 
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PROCESSOS METODOLÓGICOS 
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2 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

 

O homem carrega a luz dentro de si, e também a 
sua noite. Nasceu para as coisas. [...] Esta 
curiosidade é mais do que um querer-saber. [...] É 
um quer-compreender. Interroga o mundo. [...] 
Interroga os homens. [...] Interroga a si mesmo 
porque tem que viver a existência que recebeu e 
tecê-la segundo a sua própria arte. 

 
Charbonneau 

 

 

2.1 Considerações Iniciais 

 

 

Visando atender ao caráter descritivo e exploratório desta pesquisa, escolheu-

se a abordagem qualitativa, a qual, segundo Minayo (2004), permite ao pesquisador 

um aprofundamento no mundo dos significados das ações e relações humanas, que 

não é perceptível nem captável em equações, médias e estatísticas, próprias do 

método quantitativo. 

Na abordagem qualitativa, de acordo com Triviños (1987), o pesquisador se 

ancora em uma fundamentação teórica geral que demanda uma revisão 

aprofundada da literatura sobre a questão estudada. A maior parte do trabalho 
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acontece no decorrer do processo de investigação e a necessidade da 

fundamentação teórica emerge à medida que as interrogações se apresentam. 

Assim, orientado pelo enfoque qualitativo, o pesquisador tem liberdade teórica e 

metodológica para realizar seu estudo e os limites de sua iniciativa particular são 

estabelecidos exclusivamente pela exigência de um trabalho científico. 

O método qualitativo requer como matéria-prima a fala dos sujeitos que 

compõem o corpus da pesquisa, descrevendo com suas palavras as situações e 

experiências vivenciadas, e a análise dos documentos pesquisados, para confrontá-

los com as referidas falas. 

 Foi sob essas orientações que se procedeu à realização desta pesquisa, 

cujos procedimentos de escolha dos sujeitos, de levantamento e análise das 

informações e de caracterização do locus apresentam-se a seguir. 

 

 

2.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

 

 

O critério básico para seleção dos sujeitos – dez professores (P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8, P9, P10) de EJA da Rede Pública Estadual do Sertão do Moxotó-

Ipanema/Arcoverde-PE – foi que tivessem participado, no mínimo, de três momentos 

da formação continuada oferecida entre 2001 e 2005, recorte escolhido para 

constituir o universo desta pesquisa. A verificação dessa participação foi feita 

através de ponto de presença nas referidas formações. 
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Esse critério de escolha constitui elemento de suma importância para a 

observação da concepção que esses professores têm de formação continuada de 

professores de EJA. 

Foi decisiva na realização do objeto deste estudo a escuta dos sujeitos 

participantes do processo de formação continuada em EJA da Rede Pública 

Estadual do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, por ter propiciado o 

entendimento de (1) sua concepção acerca de formação continuada; (2) sua 

compreensão dos pressupostos teóricos que dão sustentação a essa formação; (3) 

suas reflexões acerca do seu próprio fazer pedagógico e (4) sua posição em relação 

à formação continuada do professor de EJA. 

 

 

2.3 Instrumentos de Coleta de Informações 

 

 

A coleta de dados se deu através de pesquisa documental e da escuta dos 

sujeitos envolvidos nesse universo. 

O levantamento documental foi feito junto à Gerência Regional de Educação – 

GRE do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, através de folders de divulgação, 

programação, pauta e pontos de presença. 

A escuta dos sujeitos deu-se por meio de entrevista, instrumento privilegiado 

de coleta de informações devido à  

 
[...] possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de 
sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao 
mesmo tempo ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as 
representações de grupos determinados, em condições históricas, sócio-
econômicas e culturais especificas. (MINAYO, 2004, p.109-110) 
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Optou-se por entrevistas semi-estruturadas, que valorizaram a presença do 

investigador e possibilitaram que os entrevistados alcançassem a liberdade e 

espontaneidade necessárias e pudessem manifestar suas vivências no ambiente de 

trabalho, enriquecendo, assim, a investigação. As entrevistas semi-estruturadas 

permitiram, ainda, ao investigador orientar seus questionamentos, sem a 

necessidade de uma seqüência rígida das questões, pois a direção foi tomada a 

partir do conteúdo que emergia da fala do entrevistado, no decorrer da discussão em 

foco, conforme as orientações de Triviños (1987). 

Esses fatores não impediram o pesquisador de se cercar dos cuidados 

preparatórios na condução da entrevista de forma articulada aos interesses da 

investigação, seguindo as orientações de Brandão (2002, p. 38), que também 

adverte para a confusão entre flexibilidade e conversa, pois, enquanto um trabalho, 

a entrevista exige “uma atenção permanente do pesquisador aos seus objetivos, 

obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a 

forma e conteúdo da fala do entrevistado, os encadeamentos, as indecisões, 

contradições, as expressões e gestos...” (BRANDÃO, 2002, p. 40). 

As entrevistas com os dez sujeitos foram feitas oralmente, a partir de um 

roteiro cujas questões visavam analisar suas concepções de formação continuada 

de professores de EJA. 
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2.4 Procedimentos de Análise 

 

 

Conferir aos materiais de pesquisa – informações e conhecimentos advindos 

das entrevistas, dos documentos e das leituras bibliográficas – o estatuto de dados 

exige “todo um trabalho prévio de construção de um corpo de hipóteses, derivado de 

um conjunto de escolhas teóricas que é indispensável para delimitar e conferir 

sentido aos materiais empíricos necessários ao desenvolvimento da investigação.” 

(BRANDÃO, 2002, p. 31) 

Na construção do quadro teórico, evitou-se estendê-lo de modo a não 

autonomizá-lo do problema da pesquisa, descolando-o da empiria. Para isso, 

recorreu-se à “arte da dosagem” de leituras teóricas adequadas a cada momento do 

processo, procedendo-se à revisão bibliográfica. (BRANDÃO, 2002, p. 32). 

Por sua própria natureza e subjetividade, a análise das falas dos sujeitos foi 

sistematizada conforme a técnica de análise de conteúdo, mais especificamente, a 

análise temática, proposta por Bardin5 (apud TRIVIÑOS, 1987), e recomendada por 

Triviños (1987, p. 159-160) para pesquisas em Ciências Sociais porque  

 
o emprego deste método [...], como diz Bardin, ele se presta para o estudo 
“das motivações, atitudes, valores, crenças, tendências” e acrescentamos 
nós, para o desvendar das ideologias que podem existir nos dispositivos 
legais, princípios, diretrizes etc., que, à simples vista, não se apresentam 
com a devida clareza. 

 

Essa técnica consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação cuja presença e freqüência podem ter significado para o objetivo 

escolhido. Assinale-se aqui que a unidade de significado pode ser recortada em 

idéias constituintes, em enunciados ou em proposições portadoras de significados 

                                                 
5 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 
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isolados. Para efeito deste trabalho, as unidades de significado constituíram-se em 

categorias de análise decorrentes da concepção de formação continuada em EJA 

encontrada na literatura pedagógica sobre a questão, na SEDUC e nos professores 

da Rede Pública de Ensino do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE,  

A fim de compreender e apreender o maior número de informações com a 

maior fidelidade possível ao sentido dos ditos e não ditos dos sujeitos, recorreu-se à 

leitura denominada “flutuante”, que, segundo Minayo (2004, p. 209), ”consiste em 

tomar contato exaustivo com o material deixando-se impregnar pelo seu conteúdo”. 

A intenção era ambientar-se com o falar dos sujeitos e reconstituir o contexto da 

entrevista. 

Todas essas informações foram analisadas e interpretadas com o cuidado 

que a abordagem da realidade exige. Portanto, fez-se o levantamento das questões 

necessárias e as devidas correlações entre o dito e o silenciado. 

Antes da análise das informações, proceder-se-á a uma rápida 

contextualização da região geográfica tomada como locus desta pesquisa, com 

vistas a situar o leitor no ambiente em que interagem os sujeitos envolvidos no 

processo de formação continuada em EJA, e a um breve histórico das experiências 

de formação continuada ali vivenciadas. 
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2.5 Contextualizando o Locus da Pesquisa 

 

 

A definição da região geográfica para a realização da pesquisa baseia-se na 

divisão feita pela Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco – SEDUC, que 

divide o Estado em 17 Gerências Regionais de Educação – GERE; sendo 4 

localizadas na capital e 13 no interior do Estado. Entre elas, está aquela à qual se 

restringe esta pesquisa, a Gerência Regional de Educação do Sertão do Moxotó-

Ipanema/Arcoverde6, que atua em 16 municípios: Arcoverde, Pedra, Venturosa, 

Alagoinha, Pesqueira, Sanharó, Poção, Buique, Tupanatinga, Itaíba, Manarí, Inajá, 

Ibimirim, Sertânia, Custódia e Betânia. 

Quanto à ocupação de mão-de-obra da região, esta se encontra engajada nas 

atividades que compõem os três setores da economia: primário (agricultura), 

secundário (indústria) e terciário (comércio e serviço). A exemplo do que ocorre no 

restante do Brasil, o setor informal da região, que faz parte do terciário, vem 

crescendo muito nos últimos anos, face ao desemprego estrutural, também presente 

na região.  

                                                 
6 A denominação “Moxotó-Ipanema” deve-se aos dois rios homônimos que banham a região. 
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MAPA DA REGIÃO DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE 

 

Fonte: Governo de Pernambuco 

 

Essa região destaca-se, entre outras características, pela concentração da 

oferta de EJA e pela oferta de Formação Continuada aos professores dessa 

modalidade de ensino. 

Dos 16 municípios jurisdicionados à Região do Sertão do Moxotó-

Ipanema/Arcoverde-PE, 12 oferecem EJA no Ensino Fundamental e Médio: 

Arcoverde, Betânia, Buique, Ibimirim, Manarí, Itaíba, Inajá, Pedra, Pesqueira, 

Sanharó, Sertânia e Venturosa, num total de 26 escolas, 273 professores e 3.201 

alunos, distribuídos em 23 turmas do Ensino Médio e 93 do Ensino Fundamental. 

 A política de formação continuada de professores de EJA na região, orientada 

pela SEDUC, baseia-se nas Diretrizes e Legislação Educacional Federal; a LDB 

9.394/96 e as Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, 

elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 O recorte cronológico de nossa pesquisa foi o período compreendido entre os 

anos de 2001 e 2005, durante o qual, sob o governo de. Jarbas Vasconcelos, houve 

três secretários de Educação e dois Gestores da GRE Arcoverde. 
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2.6 Experiências de Formação Continuada na Região 

 

 

 O processo de formação continuada de professores de EJA na Rede Pública 

Estadual de Ensino do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE foi realizado por 

indicação e orientação da SEDUC, com recursos provenientes do Projeto Recomeço 

– Supletivo de Qualidade, a qual enviou proposta de capacitação com temática, 

bibliografia e carga horária pré-estabelecidas.  

Os técnicos da GRE Arcoverde, coordenadores de EJA, foram anteriormente 

convocados para receber orientação na SEDUC, no Recife, por profissionais da área 

de saúde e de justiça do Estado - promotores e juízes -, além de técnicos em 

educação da SEDUC. Posteriormente, toda a oferta de formação continuada foi 

realizada em momentos coletivos na sede da GRE Arcoverde. 

 Através de capacitações, palestras, seminários e fóruns, sob o rótulo genérico 

de “formação continuada”, esses eventos visavam, principalmente, colaborar para a 

formação do professor, capacitando-o cada vez mais para o exercício de suas 

funções com qualidade, sistematizando os diferentes espaços formativos. 

 O processo total de formação aconteceu de novembro de 2001 a fevereiro de 

2005, dividido nas seguintes etapas: 

O primeiro momento, intitulado  “Projeto Recomeço”, aconteceu de novembro 

de 2001 a fevereiro de 2002, constituindo-se de três módulos. 

I MÓDULO (novembro/2001) – ocorrido na sede da GRE Arcoverde, este 

módulo se centrou na temática das Drogas, abordando os seguintes conteúdos: (1) 

noções gerais sobre drogas; (2) visão histórica e antropológica do uso de drogas; (3) 
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legislação sobre substâncias psicoativas e (4) classificação das drogas lícitas e 

ilícitas. 

Para dar suporte teórico aos encontros, utilizou-se uma ampla bibliografia, tais 

como Legislação do Código Penal Brasileiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Constituição Federal, além de textos produzidos pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e pela própria SEDUC, e panfletos produzidos pelo 

Ministério da Saúde e pela Secretária Estadual de Saúde.  

Os encontros desse primeiro módulo tinham por objetivos: 

• Capacitar os educadores quanto aos conteúdos e práticas 

preventivas que lhes possibilitassem atuar com adequação e 

envolvimento 

• Desenvolver uma conduta de educação preventiva na formação 

integral do jovem adolescente 

• Direcionar o seu trabalho para ações preventivas de valorização da 

vida 

• Diluir o conteúdo científico DROGAS dentro do contexto 

programado e sua disciplina 

• Vivenciar o conteúdo, visando atender a necessidade da faixa etária 

de sua classe/turma. 

Desse primeiro módulo, com uma carga horária de 24 horas, participaram 156 

professores de 1ª a 4ª série de EJA de 13 escolas jurisdicionadas à GRE Arcoverde. 

Coordenado por técnicos da GRE Arcoverde - Coordenadores de EJA, um psicólogo 

e um promotor público, o trabalho foi desenvolvido através de oficinas pedagógicas, 

palestras, mesas-redondas, estudos de caso e pesquisas de campo, com visitas à 
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fazenda Esperança Santa Rosa, em Garanhuns–PE, a qual trabalha com 

dependentes químicos.  

 Na avaliação final deste primeiro módulo, os professores participantes 

assinalaram a importância de trabalhar com profissionais especialistas de outras 

áreas, que contribuíram de modo relevante para o enfrentamento de alguns 

problemas com seus educandos, principalmente no que diz respeito ao uso de 

drogas.  

Na ótica dos ministrantes desse primeiro módulo, todos destacaram a 

dedicação e o interesse dos participantes pela temática estudada, bem como a 

assiduidade e a pontualidade. 

 O ponto comum da avaliação final feita por professores e ministrantes foi a 

necessidade de continuação e aprofundamento da temática trabalhada. 

II MÓDULO (dezembro/2001) – ocorrido também na sede da GRE Arcoverde 

e com a participação dos mesmos 156 professores, este módulo, distribuído numa 

carga horária de 24 horas, versou sobre Educação Ambiental, Educação Sexual e 

Ética no contexto Escolar, através de palestras, oficinas, visitas de campo, mesas-

redondas, entrevistas, exibição de vídeos, músicas e estudos de casos, sob a 

responsabilidade de dois representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente e Companhia Pernambucana de Meio Ambiente - SECTMA/CPRH e 

de técnicos da GRE Arcoverde - coordenadores regionais da EJA.  

 A bibliografia utilizada para o desenvolvimento da temática foi o material 

elaborado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, Lei 9.795 de abril/99, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, panfletos da CPRH, PCN – Meio 

ambiente, V. 9, PCN – Pluralidade Sexual e Orientação Sexual e mapas de 

Pernambuco e do Brasil. 
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Os encontros desse primeiro módulo visavam aos seguintes objetivos: 

• Oportunizar aos professores de EJA momentos de reflexão, estudo e 

debate acerca da educação ambiental no contexto escolar, dando-lhe a 

dimensão da educação contextualizada e adaptada à realidade 

interdisciplinar, vinculadas a temas locais e globais 

• Buscar uma consciência ética que permita o entendimento e 

intervenção na realidade 

• Observar e descrever formas de ocupação social do espaço, 

analisando seu aproveitamento ou degradação 

• Observar mudanças ocorridas na região, recuperando seu passado por 

meio de relatos orais de moradores antigos e fontes históricas. 

 Na avaliação do final desse segundo modulo, tanto os professores 

participantes como os ministrantes elogiaram a opção pela continuidade da temática 

em módulos, destacando a importância de serem os palestrantes envolvidos com 

projetos de educação ambiental, estando assim bem articulados com a educação, 

uma vez que trabalham trazendo consigo uma linguagem pedagógica e o 

entendimento da realidade na qual o professor está inserido. Mais uma vez, 

apontou-se a necessidade de uma maior carga horária e continuidade do processo 

de formação na temática. 

 III MÓDULO (fevereiro/2002) - Ocorrido mais uma vez na sede da GRE 

Arcoverde e com a participação dos mesmos 156 professores dos dois módulos 

anteriores, este módulo perfez, também, uma carga horária de 24 horas, e se 

constituiu no único momento de formação continuada deste ano. 

A temática central deste módulo, Educação Sexual, Ética e Gênero, pautou-

se, na opinião dos organizadores, na “aposta por uma educação libertadora voltada 
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para a construção de relações mais saudáveis e melhores entre jovens e adultos, 

entre as várias etnias e entre os humanos e a natureza”. Assim sendo, foram os 

seguintes os seus objetivos: 

• Refletir sobre os atores que aparecem como construtores da 

história 

• Incentivar o debate sobre identidade masculina e feminina, papéis 

sexuais e sociais, sexo e gênero 

• Discutir valores culturais associados ao ser masculino e ao ser 

feminino e como se estabelecem as relações de gênero 

• Favorecer a compreensão das questões comuns e o respeito às 

diferenças 

• Discutir como se dá a relação entre as mulheres e os homens em 

cada cultura específica 

• Analisar criticamente práticas tradicionais de leitura e produção de 

textos e propor uma nova abordagem para o ensino de leitura e 

produção de texto 

• Refletir o processo de produção escrita e apresentar subsídios que 

ajudem a compreendê-las. 

Perpassando a temática geral, foram desenvolvidos alguns subtemas, entre 

os quais destacam-se: Educação Sexual (doenças sexualmente transmissíveis – 

refletir sobre o papel da escola na condução de ações preventivas de valorização da 

vida) e Ética/Gênero: Índio , Mulher e Negro.  

A bibliografia utilizada nesse módulo foram os PCN – Temas Transversais, 

Entrevista de Paulo Freire no Boletim ABIA, material produzido pela Secretaria de 

Saúde de Pernambuco/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância Sanitária-Programa 
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Estadual DST/AIDS, textos de livros didáticos de 5ª a 8ª séries, Revista Super 

Interessante, panfletos diversos do Ministério da Saúde e Boletim Nº 16 do GTPOS 

– Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual – Jornal Radical/Ministério 

da Saúde. 

 As temáticas, desenvolvidas através de dinâmica de grupo, estudo de caso, 

exibição de filmes, palestras, mesas-redondas e estudos em grupo, foram 

trabalhadas por técnicos da GRE - coordenadores de EJA, profissionais de saúde - 

psicólogos e médicos, professores da área de Sociologia e Ciências, e por um 

profissional do S.O.S. Racismo/PE. 

 Na avaliação dos trabalhos realizados, os professores mais uma vez 

destacaram a importância da seqüência temática, das abordagens e da relevância 

da formação, sendo essa opinião compartilhada pelos organizadores. Mais uma vez 

destacaram a necessidade de uma carga horária maior. 

 2003 – Neste ano, a formação ocorreu no decorrer do segundo semestre (de 

junho a dezembro), na sede da GRE Arcoverde, e contou apenas com a participação 

de 25 dos 156 professores dos encontros anteriores.  

Dessa vez, a temática trabalhada seguiu a perspectiva do Programa de 

Formação de Professores – PROFA I, com bibliografia específica do MEC Programa 

de Formação de Professores Alfabetizadores), cujas estatísticas disponíveis 

constatam que ao longo da história a Escola brasileira tem fracassado em sua tarefa 

de garantir o direito de todos à alfabetização. Primeiramente, porque o acesso à 

Escola não estava assegurado a todos; depois, porque mesmo com a 

democratização do acesso, a escola não conseguiu – e ainda não consegue – 

ensinar efetivamente todos os alunos a ler e escrever, especialmente quando 

provêm de grupos sociais não-letrados. 
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Embora destinado especialmente aos professores de alfabetização em EJA, o 

curso foi aberto a outros profissionais da educação que pretendiam aprofundar seus 

conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. 

Com carga horária de 160 horas, distribuída em três módulos, com 75% 

destinados à formação em grupo e os 25% restantes destinados ao trabalho 

individual, o curso seguiu a seguinte estrutura: 

 O Módulo I abordou fundamentos teóricos relacionados aos processos de 

aprendizagem da leitura e da escrita e à didática da alfabetização, distribuídos nos 

conteúdos abaixo relacionados: 

• Para começo de conversa 

• Breve história das idéias sobre alfabetização 

• O que sabe sobre a escrita dos que ainda não sabem escrever I e II 

• Construção da escrita: primeiros passos I e II 

• Escrever para aprender 

• O que está escrito e o que se pode ler 

• Como ler sem saber ler I e II 

• Ler par aprender 

• Alfabetização e contextos letrados I e II 

• Planejar é preciso 

• Sistematizando as aprendizagens 

 Os módulos II e III trataram especialmente de propostas de ensino e 

aprendizagem da língua escrita na alfabetização, sendo o módulo II mais focado em 

situações didáticas de alfabetização e o módulo III, nos demais conteúdos de Língua 

Portuguesa que têm lugar no processo de alfabetização, distribuídos nos conteúdos 

abaixo relacionados: 
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 Módulo II: 

 

• Reflexão sobre avaliação do módulo I 

• Para organizar o trabalho pedagógico 

• O que temos de igual é o fato de sermos diferentes 

• O próprio nome e os nomes próprios 

• Listas, listas e mais listas 

• Textos de se sabe de cor/A prática em discussão 

• Aprender a linguagem que se escreve 

• Revisar par aprender a escrever 

• Revendo textos bem escritos 

• O que, por que, para que: discutindo práticas tradicionais 

• Sistematizando as aprendizagens 

 

Módulo III: 

 

• Avaliando: a quantas andamos 

• Projeto de leitura e escrita 

• Alfabetização de Jovens e Adultos 

• Todo dia é dia de ler 

• Como se escreve? 

• O que é e pra que serve a pontuação? 

• Usar a Língua e falar sobre a língua 

• Sistematizando a aprendizagem 
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 A metodologia utilizada nos três módulos seguiu as mesmas características. 

Assim, três atividades foram comuns a todos os módulos: i) leitura compartilhada 

de textos literários, realizada pelo professor formador para o grupo; ii) rede de 

idéias, que é um momento de os professores compartilharem suas idéias, opiniões 

e dúvidas a partir das tarefas propostas no iii) trabalho pessoal, que envolve 

situações de leitura e/ou escrita a serem utilizadas fora do grupo, com o objetivo de 

complementar o que foi tratado no encontro. 

 2004 - Aconteceram quatro momentos de formação dentro da ação de 

Formação Continuada de Professores de EJA. Num primeiro momento, de fevereiro 

a junho, realizou-se o PROFA II, dentro das mesmas perspectivas temáticas, 

metodológicas e bibliográficas do PROFA I (realizado em 2003). 

 A segunda atividade de formação de 2004 foi o I Fórum Pernambucano de 

Professores de EJA, no dia 6 de agosto, com uma carga horária de 8 horas, sendo 

sua realização proposta, mais uma vez, pela SEDUC e Colegiado ampliado de 

articulação dos Fóruns Regionais, contando com a participação de 30 professores 

das Redes Estadual e Municipal, além de Secretários e/ou representantes das 

Secretarias Municipais de Educação. O objetivo foi elencar as dificuldades e propor 

ações para melhoria da oferta de EJA em seus municípios. Tendo como 

conferencistas o Professor Edson Lima e a Professora Janayana Silva Cavalcanti 

Lima, ambos do Centro Paulo Freire (UFPE), bem como Técnicas da GRE 

Arcoverde, coordenadoras de EJA na região. A metodologia trabalhada no referido 

Fórum foi desenvolvida através de conferências e oficinas, cujos participantes 

fizeram levantamento com relação à oferta de EJA e às perspectivas de melhoria 

dessa oferta nos municípios jurisdicionados à GRE Arcoverde. 
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 Na avaliação dos participantes, foi destacada a importância do conhecimento 

da existência de ações não governamentais que discutiam e apresentavam 

propostas para melhoria da oferta e da qualidade de EJA no Estado de Pernambuco, 

através do Colegiado ampliado de articulação dos Fóruns Regionais. E o ponto 

negativo apontado foi a pouca participação dos municípios convidados. 

 O terceiro momento de 2004 teve como tema “PCN – Ensino Fundamental I e 

II, nas diversas áreas de conhecimento”, com o objetivo de estudar as habilidades e 

competências a serem desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem de 

EJA nos segmentos apontados.  

Contou novamente com a presença dos 165 professores dos encontros 

anteriores, e se desenvolveu metodologicamente através de exposição temática, 

estudos, debates, painéis e plenárias. 

O quarto momento de 2004, realizado em dezembro, deu continuidade à 

sistemática adotada no encontro anterior. 

 2005 – Em fevereiro, aconteceu o PROFA III, no mesmo molde do PROFA II, 

realizado em 2004. 

Em 9 de junho, realizou-se o II Fórum Regional de EJA, com carga horária de 

8 horas, e com o objetivo de discutir e socializar as ações consideradas emergentes 

para cada município e de preparar o VIII Encontro Nacional de EJA, a realizar-se na 

UFPE, em Recife-PE, de 30 de agosto a 2 de setembro de 2006.  

O fórum contou com a presença de 120 educadores, entre eles 

representantes dos pais, alunos, professores, secretários municipais de Educação e 

entidades que oferecem EJA, e teve como conferencistas a Profª Letícia Rameh 

Barboza, do Centro Paulo Freire, a Profª Alciene Amorim de Oliveira – representante 

da SEDUC e Valdinéia Leão de Carvalho, que desenolveram os temas EJA: uma 
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proposta para o novo milênio a partir da perspectiva freireana e Panorama Atual de 

EJA. 

 Quanto à avaliação, os participantes destacaram a relevância do fórum, por 

ter possibilitado uma reflexão teórico/metodológica das ações e da prática 

pedagógica dos professores de EJA desenvolvidas naqueles municípios, bem como 

as contribuições dos participantes, fazendo uma articulação entre a teoria e a 

prática. 

 No período de 27 a 29 de outubro e de 20 a 23 de dezembro do mesmo ano, 

numa proposta da SEDUC e GRE Arcoverde, realizou-se a formação denominada 

de PCN em Ação – Educação de Jovens e Adultos – EJA – 1º e 2º segmentos, com 

uma carga horária de 48 horas e contando com a participação de 165 professores, 

tendo como referencial bibliográfico as Diretrizes Curriculares para EJA – 1º e 2º 

segmento e a Proposta Curricular de Educação de Jovens e Adultos – EJA – 2º 

segmento – Vol 1, 2 e 3 da Secretaria de Educação de Ensino Fundamental do 

Ministério da Educação. 

 Os objetivos do trabalho PCN em Ação – EJA foram: 

• Estudar as diretrizes curriculares da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA 

• Discutir a necessidade das secretarias estaduais de Educação e da 

secretarias municipais de Educação formularem as suas 

• Construção de projetos educativos para o curso de EJA 

 Os temas se desenvolveram conforme as seguintes delimitações:  

• Como conviver com a diversidade na Escola 

• Perfil do aluno de EJA nos aspectos cognitivo, econômico e afetivo  

• Perfil dos professores de EJA 
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• Práticas pedagógicas em EJA nas diferentes áreas de ensino: Arte, 

Ciências Naturais, Educação Física, Geografia, História, Língua 

Estrangeira, Língua Portuguesa e Matemática 

 

 A dinâmica do desenvolvimento da referida formação se deu através de 

estudo em grupo, plenária, debates, exibição de vídeo, exposição temática e 

produção escrita. 

 A avaliação dos trabalhos, realizada ao final da formação, apresentou como 

saldos positivos a oportunidade de atualização nas temáticas específica de EJA, 

oportunidade de interação e troca de idéias e envolvimento em EJA, estudo da 

Proposta Curricular de EJA e redefinição da prática pedagógica e, como saldo 

negativo, apontado pela maioria dos participantes, o atraso na chegada dos recursos 

para a realização da capacitação, que chegaram num período inadequado, apenas 

no final do ano, época de encerramento do ano letivo, atropelando o calendário 

escolar e impossibilitando um trabalho mais aprofundado, ficando sua realização 

aligeirada por parte dos organizadores. Dessa mesma opinião compartilharam os 

formadores e coordenadores regionais de EJA. 

Embora muito bem organizados e contando com a participação ativa de todos 

os professores de EJA da Região do Sertão do Moxotó/Ipanema-Arcoverde-PE, os 

encontros de Formação Continuada deixaram muito a desejar, uma vez que, como 

costuma acontecer com iniciadas públicas desse porte, foram elaborados sem fazer 

a escuta dos sujeitos envolvidos – os professores da região –, fato que distancia a 

proposta de formação das reais necessidades da localidade. 

 Dessa forma, arrolamos aqui algumas características dessa formação que 

apontam para o insucesso dos projetos desenvolvidos. 



 

 

70 

 Há um grande distanciamento entre os momentos de formação oferecidos; 

uma falta de seqüência na seleção dos conteúdos desenvolvidos; ausência de 

conteúdos específicos de EJA; falta de uma política de formação continuada 

sistematizada e a inexistência de uma articulação consistente entre as concepções 

que dão sustentação teórica à EJA e a prática docente dos professores dessa 

modalidade, pois disso decorreria uma formação teórica sólida, que possibilitaria aos 

professores a apropriação de uma visão ampla de educação que lhe forneça 

elementos para compreender criticamente a realidade social em que atuam. 

 Outro fator determinante para o insucesso desse empreendimento é a sua 

formatação rígida e fechada, imposta pela SEDUC e executada pela GRE da região, 

esta sem a menor possibilidade de autonomia para fazer qualquer alteração. 

 Participando do princípio de que a formação continuada deve ser 

compreendida como um processo dinâmico e contínuo, no qual os professores não 

só são desafiados a refletir sobre sua prática, mas também a construir e (re)elaborar 

conhecimentos, contribuindo para o seu crescimento profissional, pode-se dizer a o 

programa de formação desenvolvido na Região do Sertão do Moxotó/Ipanema-

Arcoverde-PE não cumpriu com o seu papel. 

 Mesmo assim, para a maioria dos professores envolvidos, os encontros foram 

bem positivos, especialmente por lhes propiciado a oportunidade de estudo coletivo, 

de encontros com os colegas de área, de trocas de experiência, de aprendizagem 

de dinâmicas de grupo e de expressão de suas idéias acerca das temáticas 

trabalhadas, como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 
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3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

As aprendizagens vão acontecendo pelas reações 
que tenho ao que vejo e sinto em relação ao que 
os outros e eu mesmo fazemos, dizemos e 
sentimos. Ao que a escola ensina. Ao que as 
Igrejas professam. Ao que os ricos fazem. Ao que 
os trabalhadores sofrem. Aos medos que sentimos. 
Aos amores que vivemos. Essa reação pode ser 
de aceitação, de rejeição ou de transformação. 
 

João Francisco de Souza 
 

 

3.1 Considerações Iniciais 

 

 

Para dar vida ao objeto desta pesquisa – as concepções do processo de 

formação continuada de professores de Educação de Jovens e Adultos na Rede 

Pública do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde – procederemos agora a um 

diálogo com as falas dos sujeitos desse processo, na tentativa de, pela articulação 

entre suas falas e as concepções teóricas sobre o tema, chegarmos a alguma 

conclusão, mesmo que provisória. 
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Na seleção do material produzido nas entrevistas e para evitar o uso abusivo 

das transcrições e citações – um dos problemas mais comuns da pesquisa –, os 

sujeitos entrevistados terão aqui algumas de suas falas transcritas e analisadas em 

conexão com as hipóteses e recorte da pesquisa (BRANDÃO, 2002, p. 41), 

verificando-se a articulação/desarticulação entre as suas concepções de formação 

continuada em EJA e a concepção dessa mesma modalidade de formação 

continuada por parte da Rede Pública Estadual do Sertão do Moxotó-

Ipanema/Arcoverde-PE, articulando-as com as concepções teóricas acerca dessa 

formação. 

A análise das respostas dos sujeitos pesquisados organiza-se em torno de 

quatro eixos: A) Concepção de formação continuada; B) Pressupostos teóricos da 

formação continuada em EJA; C) Reflexões acerca do seu próprio fazer pedagógico 

e D) Posição dos professores em relação à formação continuada em EJA. 

Cada um dos eixos constará de transcrições comentadas das falas dos 

sujeitos pesquisados, seguidas de uma tentativa de articulação entre elas e as 

concepções teóricas que dão sustentação à pesquisa. 
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3.2 Eixos de Reflexão 

 

 

A) Concepção de formação continuada 

 

 

 Na fala de alguns dos sujeitos entrevistados, percebe-se uma tendência a 

entender o processo de formação continuada como uma extensão da formação 

acadêmica inicial, sem levar em consideração o fazer pedagógico dos próprios 

professores.  

 
[...] oportunidade de continuar o processo de formação após o término da graduação. 
Aperfeiçoamento e aprofundamento da formação acadêmica. (P1) 
 
[...] idéia de processo, de construção de conhecimento, estudos. (P7) 

 

 Embora minoria, entre os sujeitos entrevistados há os que vêem a formação 

continuada como um processo de reflexão acerca do seu próprio fazer pedagógico, 

e não apenas como um “aprofundamento” do que aprenderam na universidade. 

Dentre os sujeitos que apresentam essa concepção, destacam-se P3 e P8, para 

quem  

 
[...] o aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ela deve acontecer na própria 
pessoa do professor como agente e a escola como lugar de crescimento profissional 
permanente. A Formação é um ciclo que abrange experiências docentes como aluno, como 
aluno-mestre, como iniciante (nos primeiros anos de profissão). Esses momentos serão 
formadores se forem objeto de um esforço de reflexão permanente. (P3) 
 
[...] acredito que a formação continuada é um processo necessário pela própria natureza do 
saber e do fazer humanos como práticas que se transformam constantemente. Um programa 
de formação continuada se faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, 
principalmente para analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como 
para atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. (P8) 

 



 

 

75 

 Nas duas falas acima, estão subjacentes a negação de um processo de 

formação continuada entendido como treinamento, reciclagem, atualização e 

capacitação, típico das décadas anteriores aos anos 1980, e a opção por uma 

formação que leve em conta a formação inicial e a prática do professor, 

considerando também os seus saberes anteriores. 

 Essa concepção supera o caráter tecnicista de formação continuada e vai ao 

encontro do princípio freireano de que somos “seres inconclusos, inacabados, 

sempre aprendizes e que somos, enquanto ser cultural, histórico, inacabado e 

consciente do inacabamento, próprio da experiência-vital, pois onde há vida, há 

inacabamento, há processo” (FREIRE, 1996, p. 55). 

 Nessa mesma direção, Marin (1995) tenta esclarecer as expressões 

designadoras de formação continuada dos profissionais da educação. Segundo ela, 

a concepção de formação continuada como treinamento visa preparar as pessoas 

para a realização de tarefas. 

 Contrapondo-se a essa concepção, afirma a autora: 

 
Penso que, em se tratando de profissionais da educação, há inadequação 
em tratarmos os processos de educação continuada como treinamento 
quando desencadearem apenas ações com finalidades meramente 
mecanicistas. Tais inadequações são tanto maiores quanto mais as ações 
forem distintas das manifestações inteligentes, pois não estamos, de modo 
geral, meramente modulando comportamentos ou esperando reações 
padronizadas; estamos educando pessoas que exercem funções pautadas 
pelo uso da inteligência e nunca apenas pelo uso de seus olhos, seus 
passos ou gestos (MARIN, 1995, p. 15). 

 

 Dessa forma, falar de formação continuada em sentido mais amplo é falar da 

vida humana, pois desde o nascimento somos expostos a uma série de 

aprendizagens pelas quais crescemos em todos os sentidos. Parte dessas 

aprendizagens, em relação ao campo profissional, conforme Marin (1995), 
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consegue-se no cotidiano, na imersão social, na interação com os colegas de 

profissão. 

 É nesse sentido que Nóvoa (1992) diz que a formação não é um acúmulo de 

cursos, conhecimentos ou técnicas, mas um trabalho de reflexão crítica no qual se 

(re)constrói constantemente uma identidade pessoal. E isso não se dá apenas de 

forma individual, mas também coletivamente, pois constitui “[...] o momento chave da 

socialização da configuração profissional” (NÓVOA, 1992, p. 25). 

É nessa perspectiva que alguns dos sujeitos da pesquisa vislumbram na 

formação continuada a possibilidade de inclusão social daqueles que estão fora da 

faixa etária escolar, e outros há que apontam para uma função mais ampla da parte 

dessa formação, que extrapola os limites da profissão para atingir a própria vida dos 

professores. 

 
[...] hoje tenho idéia de que formação continuada é um instrumento de grande importância 
para a inclusão social, principalmente aqueles que estão fora da faixa etária. [...]. (P4) 
 
[...] é uma busca constante para um aprimoramento que produza efeitos e ações positivas, 
tanto na minha atividade profissional, quanto nas relações pessoais. [...] antes pensava ser 
uma atualização ou aprofundamentos apenas na minha área de atuação, em Matemática. 
Hoje, vejo que a formação continuada abrange muito mais do que uma ciência ou 
conhecimento aos quais cada um se dedica. (P5) 

 

As falas desses sujeitos nos levam ao entendimento de que a formação 

continuada e prática docente são temas que se entrelaçam. O conceito de formação 

continuada faz referência ao processo de articulação entre o trabalho docente, o 

conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, enquanto possibilidade 

de postura reflexiva dinamizada pela práxis (LIMA, 2001). Também não podemos de 

modo algum pensar práticas educativas afastadas das práticas sociais, mas sim 

como uma exigência da vida em sociedade dentro de um processo de promover nos 

indivíduos os conhecimentos e experiências culturais que os tornem aptos a atuar no 

meio social e a transformá-lo (LIBANEO, 1999, p. 7).  
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O processo de formação dos professores deve ocorrer de modo inseparável 

da prática docente, numa perspectiva dinâmica de formação permanente, o que 

torna crucial identificar o papel, caráter e dimensão dos saberes de experiências 

concebidas como saberes sociais produtos da prática social e docente desses 

atores.  

 É assim que os professores pesquisados, apesar de reconhecerem as 

fragilidades dos programas de formação, os professores são unânimes em 

reconhecer a significativa contribuição da iniciativa, que envolve tanto a 

oportunidade de crescimento pessoal, quanto profissional, revelando e destacando a 

conquista de alguns direitos anteriormente negados – como o acesso aos estudos –, 

como forma de superação da condição de excluídos da vida social e de elevação da 

auto-estima. 

 

 

B) Pressupostos teóricos da formação continuada em EJA 

 

 

Quanto ao conhecimento dos pressupostos teóricos da formação continuada 

em EJA, observou-se por parte da maioria dos professores certo desconhecimento e 

a falta de aprofundamento dos mesmos, quando não total. Pensamos que esse 

conhecimento precário cria situações que favorecem a tendência à transposição 

inadequada do modelo de ensino regular para a Educação de Jovens e Adultos.  

Alguns deles, entretanto, mesmo que de forma incipiente, demonstram algum 

conhecimento das idéias de Paulo Freire, nas quais se encontra a essência da 

formação continuada. 



 

 

78 

 
Segundo Paulo Freire, formação é um fazer permanente que se refaz constantemente na 
ação. Acredito que a formação é algo que pertence ao próprio sujeito com ajuda de mestres, 
livros, aulas, mas depende de um trabalho pessoal. “Ninguém forma ninguém”. Cada um 
forma-se a si próprio. (P3) 
 

O parco conhecimento dos pressupostos teóricos por parte dos professores 

se justifica de alguma forma por sua própria formação inicial, a qual revela que a 

grande maioria não teve em seus cursos universitários disciplinas ou situações de 

aprendizagem voltadas para a Educação de Jovens e Adultos. 

Dos professores pesquisados, apenas uma professora disse ter tido “[...] a 

oportunidade de fazer uma disciplina oferecida optativamente, sendo bastante 

histórica, sem contribuir para a minha prática com esta clientela (sic).” (P7) 

Tal situação denota que a formação inicial de nível superior não tem voltado 

sua atenção para as demandas próprias da Educação de Jovens e Adultos, ficando, 

portanto, nas mãos dos programas de formação continuada a responsabilidade de 

suprir essas lacunas. 

 Dessa forma, o professor que não se preocupa com esses aspectos de sua 

formação corre o risco de ficar à margem da sociedade e do mundo do trabalho. O 

discurso estabelecido nesse novo cenário é o da adaptação: aquele que não se 

encaixa nesse perfil profissional é marginalizado da sociedade e, portanto, da lógica 

do mercado. Nesse sentido, vale destacar o pensamento de Assumann (1998, p. 

12), o qual afirma que “cada ser, principalmente o ser vivo, para existir, para viver, 

tem que se flexibilizar, adaptar-se, reestruturar-se, interagir, criar e co-evoluir: tem 

que se fazer um ser aprendente”. 

 Nessa perspectiva, as exigências desse perfil profissional, associadas ao 

discurso da qualidade e da produtividade, implicam desenvolvimento de estratégias 

direcionadas para e impulsionadoras da organização de novos espaços educativos e 
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obrigam as instituições a somarem esforços voltados para a melhor qualificação de 

seus profissionais. 

 Nos últimos anos, assistimos a grandes mudanças, tanto no campo 

socieconômico e político, quanto no campo da cultura, da ciência e da tecnologia, 

denominado por alguns teóricos como a “era do conhecimento”, sobretudo em 

conseqüência da informatização e do processo de globalização.  Apesar dos 

avanços, é preciso admitir que grandes contingentes populacionais encontram-se à 

margem desse processo de desenvolvimento e dos benefícios dele decorrentes, o 

que na visão de Freire (2007, p. 147) está relacionado com o fato de que 

 
a globalização da economia e os avanços tecnológicos vêm faltando com o 
dever ético a serviço do ser humano [...] o progresso científico e tecnológico 
que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às 
necessidades de nossa existência, perdem a sua significação. 

 

 Essas preocupações e inquietações nos meios sociais, econômicos, políticos 

e culturais têm propiciado no campo da educação um expressivo debate, de modo 

que a formação continuada de professores passou a ser uma questão que não 

somente tem dominado a pesquisa, mas mobilizado os próprios professores a 

somarem esforços e a lutar junto a suas categorias representativas para pautar na 

agenda política a busca de espaço para a formação continuada, a 

profissionalização, a carreira e a remuneração. Assim sendo, a educação assume 

papel relevante, não somente na perspectiva de formação inicial, mas 

principalmente na de formação continuada, no sentido de ampliar o universo de 

conhecimentos imprescindíveis para um fazer pedagógico mais comprometido e 

articulado com as necessidades educativas da população. Nessa perspectiva, Veiga 

(2002, p. 9) destaca que 
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A formação de professores deve fornecer as bases para construção dos 
saberes docentes, é necessário propor uma formação inicial e continuada 
que desencadeie a construção de saberes necessários ao exercício 
profissional. È fundamental nessa formação considerar os saberes da 
experiência, pois eles são o núcleo vital da formação docente, uma vez que 
os outros saberes, tais como os pedagógicos, das disciplinas curriculares, 
mantêm uma relação de exterioridade com o trabalho docente, pois não 
foram produzidos no dia-a-dia. 

 

 Em decorrência da intensificação do debate sobre essas questões às quais 

Veiga se refere, o tema formação de professores passou a ser intensamente 

explorado no Brasil sob diferentes enfoques teóricos, perspectivas e tendências 

políticas, ao mesmo tempo em que novas incumbências vêm sendo atribuídas aos 

profissionais da educação, criando desafios e maiores exigências de qualificação e 

de atuação, nem sempre atendidas nem condizentes com as condições oferecidas 

aos professores.  

Paralelamente a esse debate, muitos profissionais da educação vêm 

repensando seu fazer pedagógico, redefinindo seu perfil e sua identidade 

profissional, que, conforme Brzezinski (2002), podem ser construídos no plano 

pessoal e no plano coletivo, uma vez que 

 

Sobre o ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída 
e pode ser pessoal e coletiva, sendo que a primeira é configurada pela 
história e experiência pessoal e implica em sentimento de originalidade e 
continuidade, enquanto que a segunda é uma construção social que se 
processa no interior dos grupos sociais e categorias, podendo ser entendida 
como um processo de sucessivas socializações. (BRZEZINSKI, 2002, p. 8) 

 

 Isso tudo corrobora o entendimento de que a formação continuada deve 

acontecer de modo reflexivo, em consonância com o processo de profissionalização, 

de formação não somente inicial, mas principalmente através da formação 

continuada, como processo de construção também da carreira profissional.  

 Nessa preocupação em conhecer como os profissionais são formados, como 

se dá esse processo de formação, seja ela inicial e/ou continuada, e como se dá sua 
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prática profissional, busca-se também compreender como sua história de vida e sua 

trajetória profissional se cruzam, modelando seu comportamento, suas perspectivas 

profissionais, sua carreira, seus saberes e seu processo de formação continuada. 

 

 

C) Reflexões acerca do seu próprio fazer pedagógico 

 

 

No tocante ao seu próprio fazer pedagógico, alguns sujeitos apontaram para a 

importância de uma formação continuada voltada também para as práticas dos 

professores, que os leve a refletir e repensar constantemente sobre essas práticas. 

Um desses sujeitos (P3) ressente-se da inexistência desse tipo de formação, 

enquanto que outro (P8), “por ser professor na área de Letras”, diz investir 

continuamente na sua própria formação, uma vez que precisa “estar sempre 

atualizado, de modo a ser um professor facilitador de conhecimentos e, ao mesmo 

tempo, formador desses professores”. 

 
[...] Dificilmente valorizava os saberes experimentais do profissional e da reflexão sobre sua 
prática. Também não havia continuação dos estudos propostos. Os temas trabalhados de 
forma fragmentada, o que não ajudava a articulação da teoria e prática. (P3) 
 
Há muito tempo tenho me dedicado à melhoria dos meus conhecimentos de modo bastante 
intenso. Por ser professor na área de Letras, abrangendo as línguas no ensino da escola 
pública e a metodologia do ensino no curso universitário, tenho que estar sempre atualizado 
de modo a ser um professor facilitador de conhecimentos e, ao mesmo tempo, preparador 
desses professores. (P8) 
 

A maioria dos pesquisados aponta dificuldades na prática docente, que 

incidem sobre aspectos curriculares e de infra-estrutura, entre os quais se destacam: 

pouco tempo de aula oferecido diariamente aos alunos; longa duração do curso, 

causando desestímulo; reduzida autonomia dos professores; inexistência (apesar da 
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necessidade) de classes de alfabetização; insuficiência e precariedade dos recursos 

pedagógicos disponíveis nos núcleos; falta de apoio dos núcleos e imposição da 

polivalência aos professores nas duas modalidades de ensino (fundamental e 

médio) sem a devida preparação e acompanhamento. 

Acreditamos ser a prática docente pautada pela visão que o professor tem de 

seu mundo sociocultural, da própria educação e de si mesmo. Dessa modo, a 

própria formação de professores deve ser concebida como prática pedagógica, uma 

vez que se consolida mediante o desenvolvimento de ações institucionais mediadas 

por conhecimentos com finalidades (SOUZA, 2002), pois, “toda prática educativa 

implica uma concepção dos seres humanos [...]” (FREIRE, p. 51). 

 Os saberes provenientes da formação continuada hão de considerar em seu 

processo de construção o perfil do homem e da mulher que se quer formar, por 

pressupor que essa formação possibilitará ao professor um exercício mais reflexivo 

do seu trabalho, que envolve um movimento dialético entre teoria e prática, reflexão-

ação.  

 A articulação entre teoria e prática permite o estabelecimento de uma relação 

significativa com a prática real ou pressuposta do professor, permitindo-lhe entender 

melhor e até questionar os seus paradigmas de trabalho. 

 A valorização da articulação entre a formação continuada e a prática 

pedagógica do professor-formando é imprescindível, uma vez que é pela conjunção 

dessas duas vertentes que se pode realizar uma transformação real e conseqüente 

do processo escolar.  

 Restauração do valor social, da dignidade e da identidade dos professores 

constituem o grande objetivo da formação continuada, pois isso vai lhes devolver 

uma esperança comprometida e realista, resultado da ressignificação do seu 
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trabalho e do seu papel, considerando o percurso formativo e as experiências 

profissionais de cada professor. 

 Para isso, é preciso que se estabeleçam vínculos para se conhecer cada vez 

mais esses professores, levando em conta o seu fazer pedagógico, na perspectiva 

de que o cotidiano de cada um seja o ponto de partida dessa formacão. 

 É evidente que muitas vezes a formação desestabiliza algumas certezas 

trazidas pelo professor, principalmente em relação a modos de trabalho docente. Por 

isso, cristalizados na sua prática, é preciso que tenham uma postura mais 

investigativa de sua própria ação. 

 A prática do educador alimenta, portanto, a formação continuada. Nesse 

sentido, a unidade teoria-prática se expressa na relação entre conteúdos teóricos e 

instrumentais. 

 Deve-se considerar também, no processo de articulação entre formação 

continuada e prática docente, a necessidade de experienciar uma prática interativo-

construtivista que possibilite aos professores os meios necessários ao 

desenvolvimento de um pensamento autônomo que leve, inclusive, a uma dinâmica 

de auto-formação. 

 

 

D) Posição dos professores em relação à formação continuada em EJA  

 

 

Sobre o conceito de formação, os professores pesquisados reconheceram 

ser esta um ato de formar-se, de aprendizagem constante, visando à preparação do 

profissional para o exercício de sua função. Segundo seus depoimentos, é na 
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formação que há o aprimoramento da capacidade intelectual, dando qualificação 

para melhorar a prática pedagógica, atualizando-se constantemente e ocorrendo 

diariamente. A formação é percebida por eles também num sentido mais amplo, 

envolvendo não somente a formação cognitiva do profissional, mas a formação 

enquanto seres humanos, numa perspectiva que extrapola a instrução formal.  

O grupo de professores pesquisados afirmou reconhecer grande importância 

no processo de formação continuada, que para eles tem os seguintes sentidos: “é 

uma preparação contínua visando o aprimoramento da prática” (P7); “deve 

acontecer ao longo da experiência pedagógica e ser de acordo com as 

necessidades” (P1); “são atividades desenvolvidas no exercício da profissão 

objetivando melhorar e aprimorar a práxis pedagógica” (P8). Vê-se, portanto, que a 

maioria deles reconhece a formação como um processo que envolve uma sucessão 

de múltiplas aprendizagens. 

Atestam ainda que a importância dessa formação reside no fato de trazer 

benefícios, melhorias e constante crescimento profissional. A renovação visando à 

atualização de conhecimentos, a busca de valores, metodologias e técnicas diante 

de tantas mudanças, são outros aspectos apontados pelos entrevistados. Tida como 

necessária e importante, os professores se ressentem da falta dela e declaram que: 

 
A formação continuada acrescenta em tudo na prática docente, aprende-se para colocar em 
prática, acrescenta muito. O professor tem que se preparar diariamente, processo de toda 
hora e de todo momento, mas não acontece. (P2) 

A importância da formação continuada está no fato de se atualizar, conhecer novos autores, 
trocar experiências. É um momento de injeção de ânimo, de dividir dificuldades e sucessos e 
de se motivar. (P6) 

 

Apenas um dos sujeitos declara não ter recebido contribuição alguma do 

processo de formação continuada para a sua prática docente, muito embora chame 

de formação continuada às “[...] reuniões de escolas ao final do ano” (P6). Um outro 
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declarou ser mínima a contribuição, pois esperava muito mais, “[...] sobretudo no 

que diz respeito à atualização da prática pedagógica.” (P9)  

Os demais sujeitos atestaram um saldo positivo desse processo de formação, 

alegando, na maioria dos casos, ter havido grandes contribuições, especialmente 

para a sua prática docente. 

 
[...] Meus horizontes se iluminaram e minha prática educativa tornou-se mais coerente, 
objetiva e tem apresentado bons resultados para o aluno. (P2) 
 
A formação continuada em EJA me fez rever e modificar a minha prática pedagógica em 
vários prismas e contribuiu no sentido de que o conhecimento sistemático é uma construção e 
que todos nós somos construtores nesta grande obra. (P4) 
 
Maior segurança para argumentar sobre determinado assunto. Melhor relacionamento 
professor/aluno, com o qual mantenho o respeito às diferenças sociais, culturais e, 
principalmente, ao ser humano. Início de contextualizações interdisciplinares. (P5) 
 
Os resultados do processo estão presentes nas atividades desenvolvidas em sala de aula. Ao 
participar de um evento, tenho buscado me atualizar nos moldes do ensino de que faço parte, 
por isso considero bastante válida a participação na formação continuada para minha prática 
pedagógica. (P8) 
 

Mesmo entre aqueles pesquisados que avaliaram a formação continuada 

como superficial, escassa e insuficiente quanto a sua freqüência e à necessidade na 

prática, há os que relatam que o convívio no programa, a experiência, lhes deu 

maior segurança para desenvolver a docência. Durante os depoimentos pôde-se 

observar que, no ponto de vista dos docentes, a formação continuada não vem 

possibilitando o conhecimento sobre a aprendizagem adulta, sobre questões de 

relacionamento, nem sobre o domínio de conteúdos que, nesse programa, requer do 

professor a polivalência tanto no ensino fundamental quanto no médio.  

Dentre os traços positivos apontados, destacam-se: a diversidade de 

opiniões, o processo de construção coletiva, os conflitos de idéias, a adesão a novas 

idéias e o auto-aprendizado. 

 
Apesar de algumas lacunas, a Formação Continuada proporcionou o contato com outros 
profissionais onde a troca de experiências são fundamentais e o conhecimento das novas 
metodologias bem como a ansiedade em atualizar-se. (P3) 
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[...] o conhecimento próprio do aluno é apresentado e a participação de todos é o diferencial e 
os grupos de coordenação, avaliação, síntese, socialização, faz com que os alunos se 
interagem e percebam a educação com outro prisma. (P4) 

 
[...] oferece embasamento teórico-prático aos professores de ensino médio e fundamental, 
contribuindo para atualização de conceitos em áreas específicas. Além disso, é direcionado 
para atender às reais necessidades do professor e proporciona a este a chance de 
desenvolver uma visão mais próxima sobre sua área de atuação e estimula a criatividade e 
iniciativa dos professores na busca de soluções e inovações de seus conteúdos. (P8) 

 

 Dentre os aspectos negativos apontados pelos sujeitos da pesquisa, quatro 

saltam à vista: (1) falta de recursos financeiros; (2) falta de continuidade; (3) omissão 

do Estado e (4) ausência de consulta sobre as temáticas a serem trabalhadas, as 

quais “[...] não representam a nossa realidade, vêm sempre impostas de cima para 

baixo”. 

 
Falta de continuidade nos processos de formação continuada, a incapacidade para colocar 
em prática concepções e modelos inovadores. As instituições ficam fechadas em si mesmas, 
ora por um academicismo excessivo, ora por um empirismo tradicional. (P3) 
 
Os problemas são inúmeros em virtude de que os alunos da EJA são pais de família 
trabalhadores domesticados, idoso etc. São pessoas que trabalham o dia todo e muitas vezes 
enfrentam muitas dificuldades no seu próprio lar, principalmente as mulheres. E quando 
vence as dificuldades externas tem que enfrentar as dificuldades internas desde a falta de 
estrutura e de material didático entre outros. (P4) 
 
Inicialmente a periodicidade, para não dizer a verdadeira omissão do Estado. Segundo, a 
existência de professores desmotivados e acomodados em decorrência das péssimas 
condições de trabalho. (P6) 
 
Não sei porque os estudos não acontecem, pois este processo de formação está previsto na 
legislação. (P7) 
 
A dificuldade de preparação dos professores e gestores para o desempenho de atividades à 
luz da formação continuada talvez seja o problema mais relevante. Conforme mencionado em 
respostas anteriores, preparações, capacitações, estão mais próximas, porém de custos altos 
para o participante, principalmente de escola pública. Diversos promotores de evento 
organizam oportunidades para todas as áreas, mas as secretarias de educação do município 
precisam ser mais atuantes nesse processo. (P8) 
 

Apesar dos aspectos negativos apontados acima, a quase totalidade dos 

sujeitos entrevistados (nove em dez) apresentou exemplos práticos do reflexo 

positivo da formação continuada no seu exercício profissional. E mesmo aquele que 

fugiu à opinião majoritária demonstra ter recebido alguma contribuição, mesmo que 
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restrita: “Apenas no trato em algumas temáticas, como drogas e sexualidade, mas 

no geral não contribui muito para a minha formação”. 

Algumas frases, elaboradas pelos próprios sujeitos, são emblemáticas dessa 

contribuição: 

 
Melhorou a minha metodologia em sala de aula, no que se refere ao trabalho com a 
pedagogia de projetos. (P3) 
 
O meu exercício profissional melhorou quando comecei a escutar as experiências, os 
depoimentos dos meus alunos. Daí então comecei a rever meus conceitos e práticas para 
melhor atendê-los. (P4) 
 
Saber o momento certo de interferir nas aulas, para dialogar, criticar ou estabelecer relações 
com as situações que surjam, quer seja no conteúdo específico ou, sendo possível, outras. 
(P5) 
 
Em primeiro lugar, o interesse de alunos de EJA é altamente relevante, o que já contribui para 
que o professor se sinta mais envolvido no processo e procure se reciclar cada vez mais a fim 
de oferecer o que sabe de melhor. A clientela do EJA é eminentemente variável e, por isso, é 
dotada de uma cultura múltipla. Novas formas de falar, de agir, diversidade cultural, tudo isso 
está muito presente e eu, como professor de português, tenho me preocupado em trabalhar 
essa questão, de modo a inibir o estereótipo de que falando de uma forma diferente da norma 
culta é falar errado. E, graças ao interesse pelo processo de formação continuada, tenho 
conseguido perceber as restrições que contribuem para as diferenças de cada aluno. (P8) 

 

 As lacunas apontadas pelos professores nos remetem a Haddad (2001), que 

demonstra a limitação de concepção de EJA e o vácuo em relação ao direito dessa 

modalidade como política pública, e a Brzezinski (2001), que apresenta algumas 

perplexidades relativas à formação do educador: a possibilidade de profissionais de 

outras áreas assumirem a docência; a ausência de uma definição da identidade do 

profissional da educação, condição para sua real valorização: a admissão de 

profissionais de nível médio para a docência nas séries inicias. 

 A verdade é que a LDB Nº 9.394/96 também não garantiu a realização de 

políticas educacionais que satisfizessem a demanda de EJA, estimada 

potencialmente em 80% da população brasileira (SOUZA, 2000b. p. 24), incluiídos 

os 13,3 % de analfabetos absolutos na população acima de 15 anos (SOARES, 

2002, p. 12), especialmente com a ausência do Governo Federal como instância de 
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apoio a essa modalidade de ensino. No bojo dessas lacunas, insere-se o Plano 

Nacional de Educação (PNE), o qual, no que se refere às políticas de formação de 

professores, define: 

 

• Destinar entre 20% e 25% de carga horária dos professores para 
preparação de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas. 
• Ampliar, a partir da colaboração da União, dos estados e municípios, 
os programas de formação em serviço que assegurem a todos os 
professores a possibilidade de adquirir qualificação mínima exigida pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, observando as diretrizes e os 
parâmetros curriculares. 

• Promover nas instituições públicas de ensino superior a oferta, na 
sede ou fora dela, de cursos de especialização voltados para a formação de 
pessoal para as diferentes áreas de ensino e, em particular, para a 
educação especial, a gestão escolar, a formação de jovens e adultos e a 
educação infantil. 
• Ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado na área 
educacional e desenvolver pesquisa nesses campos. 

 

 Consideramos que a formação docente para EJA deve ser específica, a fim 

de possibilitar aos docentes a apropriação dos meios adequados para intervenção 

significativa, principalmente em relação à permanência dos alunos, a qual tem sido 

um dos principais desafios para essa modalidade. 

As análises das informações aqui desenvolvidas serão retomadas no capítulo 

seguinte desta dissertação – o das Considerações Finais – quando serão tecidas 

reflexões mais amplas acerca dos conteúdos abordados e sobre as possibilidades 

de continuação deste trabalho, bem como de sua contribuição para o estudo da 

formação continuada de professores de EJA. 
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A educação problematizadora [...] é futuridade 
revolucionária. Daí que seja profética e [...] 
esperançosa. [...] que corresponda à condição dos 
homens como seres históricos e à sua 
historicidade. [...] que se identifique com eles como 
seres que caminham para frente, que olhem para 
frente; como seres a quem o imobilismo ameaça 
de morte; para quem o olhar para trás não deve 
ser uma forma nostálgicas de querer voltar, mas 
um modo de melhor conhecer o que está sendo, 
para melhor construir o futuro. 
 

Paulo Freire 
 

 

As informações colhidas junto aos sujeitos desta pesquisa – professores de 

EJA da Rede Pública Estadual do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE – e nos 

documentos analisados acerca do percurso formativo desses professores 

demonstraram que os processos de formação não se constroem apenas nos cursos 

freqüentados em escolas e universidades, durante determinados períodos da vida, 

mas sim através das experiências vividas no dia-a-dia, nas diversas interações com 

os colegas de profissão, com os alunos; através de leituras, seminários, pesquisas 

na Internet e outros.  
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Os dados levantados nos levaram a perceber que estar em formação implica 

um investimento pessoal, livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, 

com vista à construção de uma identidade pessoal, que é também uma identidade 

profissional.  

É tarefa, portanto, dos processos de formação continuada a articulação entre 

vida e formação e também o reconhecimento de que uma das nossas riquezas está 

na própria condição humana de experiência inacabada, o que nos possibilita 

aprender continuamente, durante toda a vida. 

Na pesquisa desenvolvida, percebemos que os professores foram-se 

tornando sensíveis ao trabalho com EJA, através da identificação, com o 

aprendizado pela prática, mediada pelos cursos feitos, pelo encontro com outros 

modos de dar significado ao trabalho educativo, pelo encontro/confronto com os 

alunos. Eles vêm se construindo professores de EJA nas diferentes instâncias em 

que têm interagido. Através de leituras, palestras, seminários, congressos, 

encontros, jornadas pedagógicas, cursos de capacitação, pesquisas em sites que 

abordam conhecimentos de EJA, entre outros. 

 Apesar de não terem tido uma preparação inicial para a EJA, como relataram 

na pesquisa, eles tentam suprir essa ausência de conhecimento de diversas formas, 

tanto individual como coletivamente. Individualmente, através de pesquisas, lendo, 

buscando informações em sites especializados em EJA, e, coletivamente, nos 

cursos oferecidos pela GRE, nos estudos realizados nas escolas e nas conversas 

com outros profissionais. Eles consideram de suma importância a aprendizagem em 

espaços coletivos de debate e de estímulo à reflexão. 

 Tendo em vista a natureza da docência, que é dinâmica e envolve diferentes 

contextos e desafios não previstos, a formação continuada é condição para o 
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aprendente tornar-se professor, pois "ser professor" implica estar em contínua 

formação. Porém, para que isso aconteça, são necessárias políticas públicas 

voltadas para a questão.  

A promulgação da Constituição de 1988 representou algumas conquistas 

legais nessa direção, uma vez que, em decorrência dela, muitas ações foram 

oficializadas, a exemplo da implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, Lei nº 9394/96, a qual efetivou uma nova organização em todos os 

níveis e graus de ensino.  

Inúmeros mecanismos foram criados, tais como Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros em Ação 

(2000), entre outros. Entretanto, tais iniciativas ainda não se configuram como 

políticas públicas, pois, a nosso ver, são pacotes compensatórios que não atendem 

às reais necessidades dos professores. 

 Em seus relatos, os sujeitos pesquisados demonstraram perceber que sua 

formação é um processo contínuo que não terminou com a saída da Universidade. A 

preocupação em continuar aprendendo é explícita em suas falas, fato que julgamos 

de extrema relevância, porque denota que eles têm consciência de seu papel ativo 

na construção de sua própria formação. Demonstraram também ter consciência de 

alguns entraves à construção desse processo formativo/autoformativo, dentre os 

quais, destacam-se as precárias condições do trabalho docente. 

Para que haja uma maior implementação na formação/autoformação desses 

professores, faz-se necessário um maior compromisso do Estado na preservação da 

dignidade dos docentes, oferecendo condições para que possam manter o respeito 

por si mesmos e por sua autonomia criativa.  
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Atualmente, os professores se vêem submetidos a uma condição proletária, 

pelos baixos salários, e a uma necessidade de jornadas triplas, o que lhes dificulta 

assumirem, por conta própria, sua formação contínua. Daí a necessidade de que a 

instituição onde trabalham crie condições para esse investimento e que esses 

momentos de discussão e de troca de experiências sejam planejados, 

sistematizados, experimentados e explorados na melhor forma possível. 

Entretanto, a escola, enquanto organização, da forma como está estruturada 

atualmente, não contempla tempo para momentos de reflexão, de discussão, de 

debates e de avaliação sobre o trabalho realizado pelo conjunto dos professores.  

 A importância do trabalho coletivo, da construção do conhecimento 

compartilhado foi bastante enfatizada. A troca solidária entre sujeitos aprendentes 

desperta ainda mais o desejo de saber e revela a generosidade do outro por 

compartilhar com seus colegas o seu saber, ou seja, gera a troca amorosa entre 

parceiros de trabalho. 

 Esses momentos coletivos contribuem para os professores enfrentarem as 

contradições, os antagonismos e a complexidade do real, mais fortalecidos, através 

de múltiplos pontos de vista, do diálogo e do aprender a conviver com o diferente. 

Essa construção com o outro é o que possibilita aos seres vivos manterem 

constante processo de produção de si, em incessante engendramento de sua 

própria estrutura. 

 Partindo dessa compreensão, acreditamos na necessidade de se criarem 

espaços de convivência, de interação e de reflexão nas escolas, para que os 

professores interajam com o seu entorno, com o seu meio de convivência e 

aprendizagem e reflitam sobre o seu próprio processo de atuação, pois esses fluxos 

de interação e de convivência possibilitarão mudanças estruturais (internas) no 
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sistema de estruturas cognitivas do professor, capazes de propiciar transformações 

no seu fazer docente.  

 A formação continuada na escola deve ser favorecida pela criação de 

espaços para o trabalho coletivo dos professores como parte de seu próprio dia-a-

dia de trabalho, pois ele é um profissional da relação. Sua atuação na escola não 

pode se restringir a "dar aulas", mas precisa incluir momentos de reflexão, de debate 

e estudos, para se pensar o trabalho desenvolvido. E isso deve acontecer, 

sobretudo, de forma coletiva, porque são as relações intersubjetivas, partilhadas no 

grupo, de forma coletiva, que determinam as ocorrências da vivência de 

experiências. E é nesse partilhar de experiências que ocorre a busca pelo 

conhecimento por parte dos sujeitos. A convivência dos pares cria o hábito das 

ações humanas e das construções intelectuais, pois o conhecimento é uma 

construção coletiva. 

 Em nossa tentativa de compreender a concepção dos professores 

pesquisados acerca de formação continuada – concepção que se dá em duas 

direções: i) para a maioria deles, o processo de formação continuada é uma 

extensão da formação inicial, sem considerar o fazer pedagógico dos professores, e 

ii) para a minoria restante, o processo de formação continuada consiste de uma 

reflexão constante acerca do seu próprio fazer pedagógico, e não num 

aprofundamento do que teriam aprendido na faculdade --, percebemos que eles são 

profissionais que acreditam na importância da formação, e que esta repercute na 

construção de uma prática docente de qualidade.  

Quanto à oferta de formação continuada de professores de EJA na Rede 

Pública Estadual do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE, recorte de nossa 

pesquisa, entendemos tratar-se de um programa de formação que, como tantas 
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outras das inúmeras iniciativas de formação continuada existentes, parte do 

pressuposto de que a “capacitação” de professores é suficiente para .a construção 

de um processo educativo transformador. Além de ser um programa organizado de 

cima para baixo, de fora para dentro, ou seja, sem levar em consideração as 

experiências pessoais e profissionais dos formandos envolvidos e sem, 

conseqüentemente, atender às suas reais necessidades, que consistem 

basicamente de uma articulação entre o seu trabalho docente, o conhecimento e o 

seu desenvolvimento profissional. 

 No que concerne à construção dos processos formativos/autoformativos dos 

sujeitos desta pesquisa, pudemos perceber que são profissionais que têm uma 

grande responsabilidade no desenvolvimento de seu fazer pedagógico e desejam 

contribuir para a construção da humanidade do ser humano, em uma proposta de 

formação que ocorra ao longo de toda a vida.  

Assim, os modos de ser e de fazer expressos em várias dimensões de suas 

existências, os caminhos pelos quais foram se tornando professores de EJA – sem 

preparação alguma para essa modalidade de ensino, mas adaptando a formação 

inicial e a experiência adquirida enquanto profissionais da educação básica –, a 

relação que estabelecem com os alunos e outros parceiros de ofício, são 

importantes fios que se entrelaçam no entendimento da qualidade da relação que 

buscam no ato de educar. 

 Um outro aspecto evidenciado na pesquisa é que os professores pesquisados 

são profissionais, que, mesmo não tendo formação específica para trabalhar com 

alunos de EJA, constroem os seus processos de formação/autoformação de 

diversas formas e em diferentes lugares; aprendem através da prática cotidiana da 

profissão, através da interação que estabelecem com colegas da profissão, tanto no 
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ambiente escolar como fora dele, embora a escola muitas vezes não possibilite e 

nem sistematize espaço e tempo para a troca de experiências. 

Por fim, vale frisar que o professor de EJA – assim como o professor de 

qualquer modalidade de ensino, bem como todo e qualquer profissional - deve ser 

compreendido como um indivíduo que está em um constante aprender. Pensar em 

um redimensionamento de sua prática docente implica pensar na sua pessoa e em 

sua formação, que ocorre não apenas durante o seu percurso nos cursos de 

formação, mas permanentemente durante todo o seu percurso profissional e 

pessoal, dentro e fora da sala de aula. 

Qualquer programa - oficial ou não - de formação continuada em EJA deve 

contemplar uma maior participação dos professores, tanto na escolha dos conteúdos 

e formato dos cursos como nas metodologias a serem utilizadas, visando sempre 

atender às reais necessidades desses professores para a melhoria de seu fazer 

pedagógico.  

Embora o discurso governamental ressalte a relevância social da EJA, essa 

modalidade de ensino e a formação continuada de seus professores carecem de 

maior investimento financeiro, mais recursos humanos, mais respeito profissional e 

maior acompanhamento e atendimento político-pedagógico. Do contrário, 

minguaremos seu potencial de responsabilidade com a cidadania, frente às 

distorções sociais e omissões que a cada dia se avolumam. 

É inútil termos propostas interessantes se não houver as condições 

necessárias à sua materialização, pois não é suficiente a boa vontade, o 

compromisso e a dedicação dos professores de EJA, mas é preciso, sobretudo, o 

compromisso político do poder público com essa modalidade de ensino e 

aprendizagem, o que requer não somente discursos, mas atitudes que assegurem 
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recursos financeiros para tal modalidade e, principalmente, condições dignas de 

trabalho para seus professores. 

Reconhecemos a inadiável necessidade de conquista e defesa qualitativa de 

espaços públicos de formação continuada como um instrumento na garantia do 

direito, imperativo para a cidadania no Brasil. 

Para os professores em particular, fica a certeza de sua imprescindível tarefa, 

que, aliada ao processo de formação responsável, contribui na tarefa de auxiliar os 

jovens e adultos a realizarem o encontro com o conhecimento. 

É nessa perspectiva que findamos este trabalho, mas sem considerá-lo como 

encerrado, pois seguindo a concepção de inacabamento defendida por Paulo Freire, 

daremos continuidade a ele, se não em forma de pesquisa acadêmica, pelo menos 

no investimento de formação/autoformação permanente e continuada de seu autor. 
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 

 

01. Que idéia você tem de Formação Continuada? 

02. Antes de participar do processo de Formação Continuada em EJA, que idéia 

você tinha disso e que idéia tem hoje? 

03. Você identifica as atividades das quais participou como Formação Continuada? 

04. Você identifica contribuições desse processo para sua Prática Pedagógica? Em 

caso positivo, qual/quais? 

05. Que pontos positivos você pode apontar nas experiências de Formação 

vivenciadas? 

06. Quais os problemas que você aponta nesse processo? 

07. Pode dar exemplo de como essa experiência conseguiu melhorar seu exercício 

profissional em sala de aula? Em quê? 

08. Qual sua avaliação dos conteúdos trabalhados nesta experiência? 

09. Como você avalia os conteúdos trabalhados nesse processo? 

10. Como avalia a Metodologia aplicada? 
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QUADRO 1 - SÍNTESE DA OFERTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 
DA REDE PÚBLICA DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE 

ANO: 2001 
 

DATA E/OU PERÍODO TEMA/MODALIDADE PÚBLICO ALVO BIB LIOGRAFIA 
UTILIZADA 

OBSERVAÇÃO 

27 a 29/11/2001 PROJETO RECOMEÇO: Módulo I 
Capacitação: Oficinas, Temas Transversais: Drogas 
DST/AIDS 
. Identidade Sexual – Gênero e Gravidez na 
Adolescência; 
. Tema Transversal, Saúde e Drogas na proposta 
pedagógica da Escola 

156 Professores da EJA Panfleto: Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST – 
Prevenção. Secretaria de Saúde 
do Estado de Pernambuco. 
Recife, 2001. . Brasília, 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Pluralidade 
Cultural e Orientação Sexual – 
Temas Transversais, MEC 
1997 
 

. Oficinas, Palestras e Mesa 
Redonda. 

17 a 19/12/2001 Capacitação:  Projeto Recomeço Módulo II: 
.     Educação ambiental, Educação Sexual e Ética no 
Contexto Escolar. 

156 professores da EJA . Brasília, Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Meio 
Ambiente. Vol. 9 – Brasília, 
1997 
. Brasília, Parâmetros 
Caurriculares Nacinais – 
Pluralidade Cultural e 
Orientação Sexual – Temas 
Transversais , MEC 1997 
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QUADRO 2 - SÍNTESE DA OFERTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA DA REDE 
PÚBLICA DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE 

 
ANO: 2002 

 
DATA E/OU PERÍODO TEMA/MODALIDADE PÚBLICO ALVO                                                                                                             

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 
OBSERVAÇÃO 

06 a 10/02/200 Capacitação: Projeto Recomeço Módulo III: 
Educação Sexual, Gênero e Ética 

156 Professores da EJA . Brasília. Proposta – Ensino 
Fundamental – 1º  - 1ª a 4ª 
SériesSegmento. 3ª Ed.. MEC. 
2001. 
 
. Brasília. Proposta – Ensino 
Fundamental – 2º Segmento -  
5ª a 8ª Séries Segmento. Vol. 1, 
2 e 3.. MEC. 2002 
 
. . Guia de Estudo do 
Proformação – Programa de 
Formação de Professores em 
Execício. FUNDESCOLA – 
SEED/MEC.  Brasília – 2000. 
Vol. 1 a 8 
 
.. 
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QUADRO 3 - SÍNTESE DA OFERTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA DA REDE 
PÚBLICA DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE 

 
ANO: 2003 

 
DATA E/OU PERÍODO TEMA/MODALIDADE PÚBLICO ALVO BIB LIOGRAFIA 

UTILIZADA 
OBSERVAÇÃO 

2003 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM EXERCÍCIO - PROFA I 

25 Professores da EJA Brasília. Programa de 
Professores Alfabetizadores. 
MEC – Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília 2002 . 
Módulos 1, 2 e 3. 

160 horas 
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QUADRO 4 - SÍNTESE DA OFERTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA DA REDE 
PÚBLICA DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE 

ANO: 2004 
 

DATA E/OU PERÍODO TEMA/MODALIDADE PÚBLICO ALVO BIB LIOGRAFIA 
UTILIZADA 

OBSERVAÇÃO 

 Capacitação: PROFA II 30 Professores da EJA . Guia de Estudo do 
Proformação – Programa de 
Formação de Professores em 
Execício. FUNDESCOLA – 
SEED/MEC.  Brasília – 2000. 
Vol. 1 a 8 

160 horas 

06/08/2004 Fórum PE de EJA 30 Professares da EJA   
27 A 29/10/2004 PCN I MÓDULO 165 Professores da EJA . Brasília. Proposta – Ensino 

Fundamental – 1º  - 1ª a 4ª 
SériesSegmento. 3ª Ed.. MEC. 
2001. 
 
. Brasília. Proposta – Ensino 
Fundamental – 2º Segmento -  
5ª a 8ª Séries Segmento. Vol. 1, 
2 e 3.. MEC. 2002 
 

 

20 a 23/12/2004 PCN II MÓDULO 165 Professores da EJA . Brasília. Proposta – Ensino 
Fundamental – 1º  - 1ª a 4ª 
SériesSegmento. 3ª Ed.. MEC. 
2001. 
 
. Brasília. Proposta – Ensino 
Fundamental – 2º Segmento -  
5ª a 8ª Séries Segmento. Vol. 1, 
2 e 3.. MEC. 2002 
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QUADRO 5 - SÍNTESE DA OFERTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA DA REDE 
PÚBLICA DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE 

 
ANO: 2005 

 
DATA E/OU PERÍODO TEMA/MODALIDADE PÚBLICO ALVO BIB LIOGRAFIA UTILIZADA OBSERVAÇÃO 

Fevereiro PROFA III 30 Professores da EJA Brasília. Programa de Professores 
Alfabetizadores. MEC – 
Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília 2002 . 
Módulos 1, 2 e 3. 

100 horas 

09/06/2005 Fórum Regional da EJA 222    (Técnicos da GERE 
ARCOVERDE, Rep. Das 
Secretaria Municipais de 
Educação e  156 Professores de 
EJA 

  

Outubro a Dezembro PCN em Ação – Educação de Jovens 

e Adultos – EJA – 1º e 2º segmentos.  

 

165 professores da EJA . Brasília. Proposta – Ensino 
Fundamental – 1º  - 1ª a 4ª 
SériesSegmento. 3ª Ed.. MEC. 
2001. 
 
. Brasília. Proposta 
Ensino Fundamental – 2º 
Segmento -  5ª a 8ª Séries 
Segmento. Vol. 1, 2 e 3.. MEC. 
2002 
 
 

48 horas?? 
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QUADROS DAS ESCOLAS QUE 

OFERECEM EJA 
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QUADRO 6 - OFERTA DE EJA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE-PE 
 

Quadro de escolas que oferecem Ensino Médio: 

 
Ensino Médio 

1º ano 
Situação do 
Professor 

Ensino Médio 
2º ano 

Situação do 
Professor 

ESCOLA/MUNICÍPIO 
 

T A P E C ES T A P E C ES 
ARCOVERDE 

 
CEJA – Cícero Franklin Cordeiro 

03 97 
 

04 04  
 
- 

 
 
- 

07 
03 
03 

351 
127 
107 

21 
12 
14 

20 
12 
14 

 
 
- 

 
 
- 

SERTÂNIA 
Jorge de Menezes 

03 134 14 10 04 - 02 
02 

81 
67 

10 
08 

07 
04 

03 
04 

- 
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QUADRO 7 - OFERTA DE EJA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA/ARCOVERDE-PE 

 
Quadro de escolas que oferecem Ensino Fundamental: 
 

Fase I Situação do 
Professor 

Fase II Situação do 
Professor 

Fase III Situação do 
Professor 

Fase IV Situação do 
Professor 

ESCOLA/MUNICÍPIO 
 

T A P E C ES T A P E C ES T A P E C ES T A P E C ES 
ARCOVERDE 

 
INDUSTRIAL DE 

ARCOVERDE 

 
 
01 

 
 
30 
 
 

 
 
01 

 
 
01 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
01 

 
 
30 

 
 
01 

 
 
01 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

LIONS ANTONIO 
MORENO 

- - - - - - 01 19 01 01 - - 02 53 06 04 02 - 01 29 06 03 03 - 

MONSENHOE  J. 
KEHRLE 

- - - -                     

EDSON REGIS 01 35 01 01   01 41 01 01               
CEJA 01 24 01  01  02 63 02 01 01  05 21

2 
11 10 - 01 06 24

0 
17 17 -  

ANTONIO JAPIASSU                         
BETANIA 

 
OSMAR DE S. FERRAZ 

01 23 - L
A 

C
U 

NA 01 21 01    02 53     02 65 09    

BUIQUE 
DUQUE DE CAXIAS 

01 30 01 RE V
ER 

TID
O 

02 55 02 RE V
ER 

TI
D
O 

02 13
3 

02 01 01  01 69 01 01 -  

SÃO FELIX DE 
CANTALICE 
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Fase I Situação do 
Professor 

Fase II Situação do 
Professor 

Fase III Situação do 
Professor 

Fase IV Situação do 
Professor 

ESCOLA/MUNICÍPIO 
 

T A P E C ES T A P E C ES T A P E C ES T A P E C ES 
IBIMIRIM 

 
JOAQUIM GUEDES 

01 40 01  01  02 75 02 01               

MANARI 
 

MANOEL CAETANO 

03 72 03 - 03 - 02 50 02 01 01  01 38 06 - 06  01 36 06 - 06  

ITAIBA 
 

PEDRO DE ALCANTARA 

            01 60 08 04 04  02 12
0 

08 04 04  

 
FREI JOÃO 

            01 30 03 - 03 - 01 37 04 02 02  

INAJA 
 

JOEL PEDRO 

02 45 02  01  03 13
0 

05 - 05 - 02 72 08    01 42 08    

PEDRA 
 

AMALIA CAVALCANTI 

01 45 01 01   03 93 03 02 01  02 81 04 01 03 - 01 46 04 01 03  

VENTUROSA 
 

CONEGO EMANUEL 
VASCONCELOS 

- - - - - - 01 50 01  01  02 10
4 

05 03 01 01 04 14
1 

08 02 05  

PESQUEIRA 
 

ARRUDA MARINHO 

      01 21 01 01   02 69 10 05 05  02 83 07 02 05  

 
D. ADELMO 

01 25 01 01   01 35 01 01   01 40 07 05 02  02 65 07 06 01  

Fase I Situação do 
Professor 

Fase II Situação do 
Professor 

Fase III Situação do 
Professor 

Fase IV Situação do 
Professor 

ESCOLA/MUNICÍPIO 
 

T A P E C ES T A P E C ES T A P E C ES T A P E C ES 
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PESQUEIRA 
 

ELIZEU ARAUJO 

01 13 01 SU
BS 

TI TU
TO 

01 18 01  01  01 60 07 01 06  01 55 07 01 06  

 
 

JOÃO XXIII 

01 16 01 01   01 22 01 01   01 39 06 03 03  01 44 06 03 03  

SANHARO 
 

N. S. DE  FATIMA 

01 21 - L
A 

C
U 

NA 01 37 01 RE
V
ER 

TI D
O 

01 44 07 03 04  01 31 05 01 04  

SERTANIA 
 

AMARO LAFAYETTE 
 
 

            01 65 08 08   01 65 08 08   

 
INSTITUTO BENEF. 

EDUCACIONAL 

01 15 01 01   01 17 01  01              

 
N.S. DE FATIMA 

02 36 01 01                     

 
SEBASTIÃO 
LAFAYETTE 

01 11 01 01   01 16 01 01               

 
JORGE DE MENEZES 

01 21 01 01   01 35 01 01   02 82 06 05 01  02 61 06 04 02  

 
 
 


