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Dois direitos fundamentais que poucos têm e pelos quais temos que 

brigar. O direito a conhecer, a conhecer o que já se conhece, e o 

direito a conhecer o que ainda não se conhece. [...] conhecer melhor o 

que já se conhece tem que ver com o que a gente chama de saber 

popular, sabedoria popular, ao lado do saber que a gente chama de 

saber erudito que a canção cantada aqui se referia com relação à 

caneta e à enxada. E foi dito aqui como uma verdade histórica que 

desde o começo estes dois saberes representados, pela caneta de um 

lado e a enxada de outro, foram divididos, separados pela burguesia. 

E esses dois saberes no fundo precisam completar-se. E não se 

contradizer antagonicamente e inconciliavelmente. Então saber o que 

já se conhece significa também saber que a prática, por exemplo, de 

sofrer, a prática de caminhar, a prática de produzir, a prática de 

refletir, de pensar, que está sempre associada à prática de fazer, essa 

prática em todos nós gera um certo conhecimento, uma certa 

sabedoria socialmente, quer dizer, essa prática é uma pratica social, 

de que a gente participa com a dimensão individual que cada um de 

nós tem. [...] Esse saber que me faz dizer que o sol nasce e o sol se 

põe é um saber que a gente chama o saber do senso comum, do 

sentido comum. O saber do sentido comum é muito importante. Há 

certos acadêmicos que desprezam o saber popular, são reacionários, 

ou seja, ignorantes inocentes. O saber do sentido comum, esse que a 

gente diz, eu penso que isso é assim, esse saber que não tem 

rigorosidade, esse saber que toma meu corpo e meus sentidos sobre 

os quais eu não exerço uma certa vigilância, esse saber é importante, 

mas não é suficiente. Então o povo tem o direito de ter o outro saber 

que vai corrigir este, mas que deve partir dele. Que deve partir para 

não ficar com ele (FREIRE, 1991, apud CALDART; KOLLING, 
2005, p. 22-23). 



RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a atual Política de Formação dos Professores de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Secretaria Municipal de Educação de Maceió – 

SEMED. Neste sentido, sentimos necessidade de adentrar no âmago de tal proposta, ir à sua 

raiz, onde acontece de fato o processo ensino-aprendizagem, para analisar como essa política 

de formação repercute no cotidiano da sala de aula, no fazer e no saber do professor do 1º 

segmento de EJA. Em se tratando de educação de jovens e adultos, especificamente na escola 

pública brasileira, necessário se faz pensar como os professores dessa modalidade de ensino 

poderão (re)inventar, inovar os seus processos formativos e as práticas pedagógicas, 

enfrentando as demandas e exigências que vêm movimentando as políticas educacionais neste 

século XXI. Tomando como referência a formação e a prática dos professores de Educação de 

Jovens e Adultos, esta pesquisa elege como objeto de estudo a avaliação/análise da prática 

pedagógica dos professores do primeiro segmento de Educação de Jovens e Adultos, frente às 

ações e direção dadas no contexto da sala de aula a partir da atual proposta de formação de 

professores implementada pela Secretaria Municipal de Educação de Maceió, por intermédio 

do Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA. Essa proposta tem como 

pressuposto teórico metodológico a Rede Temática que consiste em redimensionar o currículo 

do primeiro segmento da educação de jovens e adultos numa perspectiva de currículo na 

educação popular, tendo como referencial básico o projeto Interdisciplinar através do tema 

gerador e da Rede Temática, destacando o planejamento como espaço coletivo, participativo e 

de organização da prática docente. A nossa opção metodológica nesta investigação foi a 

pesquisa qualitativa, tendo como estratégia de estudo a rede de significados; revisão da 

literatura; análise documental; observação em campo com registro em diário de campo; 

entrevistas semiestruturadas gravadas e transcritas. O campo empírico envolveu onze 

professoras do primeiro segmento de educação de jovens e adultos, quatro escolas que 

atendem o primeiro segmento de EJA, que funcionam no turno noturno e estão localizadas na 

periferia do município de Maceió. Em vista dos resultados da investigação, conclui-se que a 

política de formação implementada pela Secretaria Municipal de educação de Maceió – DEJA 

ainda não atende a rede de ensino em sua totalidade enquanto política pública, e que a tal 

política vem sendo assumida por um grupo de profissionais que atuam na educação de jovens 

e adultos, que têm uma história de luta, de resistência e comprometimento político com a 

EJA, possibilitando a emancipação dos sujeitos oprimidos no contexto da sociedade alagoana.  



Palavras-chave: Política de Formação de Professores. Educação de Jovens e Adultos. Prática 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This work has as its aim to evaluate the current Policy of Teachers Formation in 

Young and Adult Learning – EJA – from Municipal Secretariat of Education in Maceio – 

SEMED. This way, we felt the need of going deeper into this proposal, into its roots, where 

the learning process really occurs, in order to analyze how this policy of teachers formation 

influences the routine of a classroom, as well as the doing and knowing of the teacher of the 

first segment of EJA. Relating to young and adult learning, especially in Brazilian public 

schools, it is necessary to think how the teachers of this learning modality will be able to (re) 

invent or innovate their formation processes and their pedagogical practices, facing the 

demands that have been moving the educational policies in this century. Based upon the 

formation and practice of the teachers of adult learning. This research has as its object of 

study the evaluation/analyzis of the EJA teachers’ pedagogical practice in the first segmento 

of young and adult learning before the actions and the direction given in the classroom 

context, from the current proposal of teachers formation implemented by the Municipal 

Secretariat of Education in Maceio, through the direction of Young and Adult Learning 

Department – DEJA – that has as its theoretical and methodological basis the Theme 

Network, which consists of redesign the curriculum of Young and adult learning first segment 

in a perspective of popular education, having as its reference the interdisciplinar Project, 

through the theory of the generating theme and the Theme Network, highlightening the 

planning as a colective space, participant and of teachers practice organization. Our 

methodolical option in this investigation was for the qualitative research, having as its 

strategy of study the network of meanings; literature review; documents analyses; field 

observation with register in field diary; semi-structured interviews recorded and transcripted. 

The empiric field involved eleven female teachers of the first segment in Young and adult 

learning, four schools that cover the first segment of this learning modality, all of them with 

classes in the evening and located in distant suburbs of Maceio.  Considering the results of 

this investigation, we come to the conclusion that the formation policy implemented by the 

Municipal Secretariat of Education in Maceio – SEMED – through the  Young and Adult 

Learning Department – DEJA – still is not enough to attend the learning network in its totality 

as a public policy, although it has been ruled by a group of professionals that work with 

young and adult learning with a history of fight, resistence and political commitment with 



EJA, looking for the possibility of emancipating the oppressed in the context of Alagoas 

society.  

Keywords: Teachers Formation Policy, Young and Adult Learning, Pedagogical Practice. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 Esta tese representa parte da minha trajetória pessoal e profissional enquanto 

pesquisadora preocupada em investigar, ao longo do tempo, a formação continuada dos 

professores do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, ressaltando as políticas de 

formação continuada como um dos caminhos para que se obtenha um ensino-aprendizagem 

de qualidade e voltado para os interesses das classes majoritárias desse país, a partir de novos 

paradigmas teórico-metodológicos.  

A motivação central desta pesquisa realizada no curso de doutorado está relacionada à 

área de educação de jovens e adultos (EJA), e tem origem na minha formação e prática 

docente ao longo de mais de trinta anos de trabalho. Iniciei minha vida profissional na década 

de 1970, em escola pública no interior do Estado de Alagoas, como professora de educação 

infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, e, posteriormente, em cursos de 

magistério de nível médio. A partir da década de 1990, passei a atuar na educação superior, na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), lecionando em cursos de pedagogia e licenciaturas 

diversas, e em cursos de especialização. Neles, entre outras, ministrei as seguintes disciplinas: 

Educação de Jovens e Adultos, Didática, Prática de Ensino Fundamental, Estágio 

Supervisionado e Planejamento, Currículo e Avaliação. Venho atuando, também, no 

desenvolvimento de projetos de extensão na área da educação de jovens e adultos, tendo 

participado da coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Alfabetização (NEPEAL) 

e do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), ambos vinculados ao Centro de Educação da 

UFAL1. Ao longo desse período, ocupei cargos de gestão e prestei assessoria a secretarias de 

educação e outros órgãos da área. 

A experiência desenvolvida com a formação de professores para a educação básica e 

com atividades relacionadas à EJA, pautada pela defesa de uma educação inclusiva, 

sintonizada com os interesses e necessidades das camadas populares, levou-me a direcionar os 

estudos, no curso de mestrado, para a formação de professores da EJA, tendo analisado o 

processo formativo dos professores das Secretarias Estadual e Municipal de Educação, de 

Alagoas e de Maceió, respectivamente. Em nossas investigações, observamos que os 

depoimentos das professoras alfabetizadoras da rede municipal apontaram a Política de 

                                                           
1 O NEPEAL, em convênio com o Governo Federal, assumiu a coordenação e execução de projetos de 
alfabetização e formação de professores alfabetizadores, vinculados aos programas: Alfabetização Solidária 
(PAS), Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Programa Xingó e Brasil 
alfabetizado, além de assessorar secretarias municipais de educação em atividades de EJA. O NEAD desenvolve 
o Curso de Pedagogia a Distância, destinado a formar professores das séries iniciais do ensino fundamental, por 
meio de convênio com as prefeituras de Alagoas.  
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Formação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação de Maceió – SEMED como 

espaço de aprendizagem, de mudanças de postura e concepções de sua prática cotidiana. O 

que diferenciava do depoimento e da fala das professoras da Rede Estadual, que relataram a 

ausência de uma política de formação, o que resultava em uma prática docente fundamentada 

apenas nos saberes experienciais, ou seja, em sua prática cotidiana, no seu fazer do dia a dia, 

demonstrando a dissonância entre as percepções das entrevistadas (BARROS, 2003).  

Nesse sentido, senti falta, nos estudos do mestrado, de adentrar no âmago dessa 

proposta, ir à sua raiz, onde acontece de fato o processo ensino-aprendizagem, para 

avaliar/analisar como esse processo formativo repercute no cotidiano da sala de aula, no fazer 

e no saber do professor e da professora alfabetizadora de educação de jovens e adultos. Essas 

considerações reforçaram meu interesse em retomar e reexaminar a literatura dessa área em 

função do doutorado, na perspectiva de aprofundar os estudos sobre a educação de jovens e 

adultos e as políticas educacionais, buscando compreender como o processo de formação 

continuada poderia interferir na prática pedagógica, na formação e na atuação cotidiana do 

(da) professor (a) de educação para jovens e adultos. 

Com o propósito de dar continuidade à minha formação profissional e de 

pesquisadora, visando melhorar meu desempenho na área em que atuo, após a conclusão do 

mestrado cursei as seguintes disciplinas em cursos de pós-graduação em nível de doutorado 

como aluna especial: “Teorias e Práticas da Educação de Jovens e Adultos”, na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e “Tópicos Especiais em Teorias da Educação Popular: a 

educação de Adultos e o Paradigma Indiciário”, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Disciplinas essas que me oportunizaram contato com novas concepções relacionadas à 

educação em geral e às práticas pedagógicas em particular, que apontam novas possibilidades 

de reflexão e reorientação da ação docente na perspectiva de uma educação socialmente 

inclusiva. 

Com essa mesma perspectiva, passei a participar do Grupo de Pesquisa Teorias e 

Práticas na Educação de Jovens e Adultos, vinculado ao Mestrado em Educação Brasileira, do 

Centro de Educação da UFAL. Neste grupo tenho também aprofundado estudos e participado 

da produção de conhecimentos na área de EJA. 

 É no cerne dessa trajetória que me senti instigada a avaliar a atual Política de 

Formação dos Professores de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió – SEMED, analisando as repercussões e impactos causados por esse 

processo formativo no cotidiano das escolas municipais, especificamente nas turmas de 
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primeira fase da educação de jovens e adultos, por ser esse um dos espaços em que já atuei 

enquanto docente, enquanto gestora, e como espaço formativo dos alunos e das alunas, 

principalmente do Curso de Pedagogia Noturno da Universidade Federal de Alagoas, turmas 

que acompanho como professora de Estágio Supervisionado em salas de aula de educação de 

jovens e adultos.  

Por meio desta pesquisa, pretendo contribuir nas discussões acerca do papel e 

importância da formação continuada de professores enquanto política pública, junto aos 

docentes das escolas escolhidas como campo de investigação e sua repercussão na 

possibilidade de mudanças e transformações da prática pedagógica, observando como e onde 

ocorre esse processo no contexto atual. Isso porque, segundo Di Pierro (2006, p.288), faltam 

respostas para as perguntas sobre o impacto das múltiplas iniciativas de formação continuada 

de educadores de EJA em serviço, o que denota a ausência de avaliação consistente e 

sistemática desses programas e políticas. 

 Considero essa pesquisa relevante, na medida em que me possibilitou uma ampliação 

e reflexões de questões pedagógicas significativas, associadas ao saber e ao fazer do professor 

de educação de jovens e adultos e à aprendizagem dos estudantes. Permitiu também um olhar 

problematizador sobre o processo de formação pedagógica dos professores, no sentido de 

perceber se tal formação será capaz de realizar mudanças duradouras na sala de aula; se na 

prática concreta de uma escola as mudanças propostas se instalam, se perpetuam e incentivam 

a prática cotidiana docente, entendendo que “Os saberes experienciais têm origem, portanto, 

na prática cotidiana dos professores em confronto com as condições da profissão” (TARDIF, 

2002, p.52).   

Nesse sentido, julgo ser pertinente a reflexão aqui proposta quando pretendi analisar 

os processos que ocorrem historicamente nos espaços educativos envolvendo toda a 

comunidade escolar, e que se perpetuam e se cristalizam no dia a dia da prática pedagógica, 

em contextos escolares, especificamente no que se refere aos espaços da EJA. Espaço esse 

que, ao longo da história da educação deste país, segundo Haddad (2000a) constitui-se muito 

mais em produto da miséria social do que do desenvolvimento. Isso se dá em consequência 

dos males do sistema público regular de ensino e das precárias condições de vida da 

população majoritária, tornando-se assim uma educação para pobres, para os excluídos do 

desenvolvimento e das redes de ensino. 

 Considere-se que o Estado brasileiro só vem dar atenção para a escolarização das 

camadas populares na década de 1940, em decorrência da intensificação da industrialização 
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do país, gerando assim a necessidade econômica de preparação de mão de obra mais 

especializada e principalmente letrada, para atender as demandas da sociedade industrial. 

Apesar de todo o avanço econômico e suas exigências de mão de obra qualificada; do 

crescimento e urbanização das cidades; do surgimento dos movimentos em defesa da 

democratização da escola para a camada dos trabalhadores por intelectuais e políticos 

progressistas e das pressões e organização da própria classe trabalhadora, o nosso País ainda 

não obteve êxito na eliminação do analfabetismo e na efetivação da democratização da 

escolarização básica, como prevista na Constituição Federal.  

 Constata-se que, ao longo do tempo, o analfabetismo tornou-se um problema histórico, 

marcado pelas elevadas taxas apresentadas em relação à população de 15 anos e mais de 

idade, conforme publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por 

meio dos censos demográficos dos anos de 2004 a 2009, com dados preocupantes, 

especificamente no Estado de Alagoas, nordeste do País, que registrou em 2004 uma taxa de 

30% e em 2009, 25% de analfabetismo absoluto da população de 15 anos e mais, enquanto 

que a média do nordeste em 2004 era de 22,4%, em 2009 era de 18,7%, e a nacional em 2004 

era de 11,5%; em 2009, 9,7% (BRASIL, 2010a). Observa-se a partir dos dados apresentados 

que, considerando a baixa dos percentuais em relação aos anos anteriores ao censo de 2010, o 

Estado de Alagoas continua liderando os altos índices de analfabetismo no País. O gráfico 

abaixo denuncia a proporção de anos de estudo que as pessoas de 15 anos ou mais têm no 

Brasil e nas Unidades Federadas.  

O Estado de Alagoas mantém a liderança no que diz respeito ao menor tempo de 

escolaridade para essa faixa etária que constitui a população alvo da educação de jovens e 

adultos no País, como demonstra o gráfico 1. 

 
    Gráfico 1 – Proporção de pessoas de 15 anos ou mais com menos de 4 anos de estudo – Brasil e 

unidades federadas – 2004 a 2009 
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               Fonte: PNDA/IBGE (2010) 

 Autores como Arroyo (2006), Di Pierro (2008, 2010b), Freire, (1999, 2003) Haddad 

(2000a), Kleiman, (2001), Ribeiro (1999), Rodrigues (2010), Soares (2005, 2006, 2010a), 

Souza (2000, 2007) trazem o debate sobre o analfabetismo no Brasil, assinalando uma 

diversidade de causas que contribuem para a manutenção dessa problemática. Alguns 

apontam especificamente questões relacionadas às políticas públicas na área da educação de 

jovens e adultos, que têm se mostrado em condições extremamente precárias, com conteúdos 

fora da realidade e da vida cotidiana das camadas populares, desconhecendo suas 

necessidades pessoais e os interesses coletivos.  

 Com base em documentos do Ministério da Educação observa-se a existência de um 

considerável volume e uma variedade de problemas educacionais, inseridos no contexto 

social, econômico e político do Brasil, que afetam e comprometem o cumprimento do dever 

do Estado e do direito constitucional de todos os brasileiros terem acesso, pelo menos, à 

escolarização básica (BRASIL, 2003). 

 Os problemas decorrentes das políticas nacionais de educação instalam-se na base do 

sistema educacional, ou seja, no “chão da escola”, onde ocorrem as práticas educativas que 

devem concretizar a escolarização da população. Particularmente nesse espaço ocorrem 

problemas relacionados ao currículo escolar, à formação e prática docente dos professores, à 

gestão da escola, à relação escola/comunidade e às condições de trabalho, conforme nos 

revelam dados presentes no Mapa do Analfabetismo.  

 
Qualquer programa que tenha como foco a erradicação definitiva do analfabetismo 
do País deve priorizar um elemento que é central para o seu sucesso: a qualificação 
dos alfabetizadores. O descuido com esse aspecto ajuda a entender o fracasso de boa 
parte dos programas de alfabetização em massa que marcam a história do País. Ao 
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contrário do que possa parecer, alfabetizar um jovem, ou adulto, que já traz uma, ou 
várias experiências de fracasso na sua vivência escolar, não é tarefa simples, que 
possa ser executada por qualquer pessoa sem a devida qualificação e preparação 
(BRASIL, 2003, p. 115). 
 

Os dados apontados revelam a necessidade de instigar estudos na área da educação de 

jovens e adultos, tendo em vista suas especificidades que precisam ser levadas em 

consideração no atendimento escolar das camadas trabalhadoras, considerando que “[...] a 

educação de jovens e adultos traz uma história das mais ricas da nossa educação brasileira, 

uma história que nem sempre faz parte da história ‘oficial’ quando lembramos os 500 anos de 

educação” (ARROYO, 2006, 32). 

  A educação de jovens e adultos esteve ligada aos movimentos de educação popular e 

aos demais movimentos educativos em prol da emancipação humana, considerando que 

historicamente esse segmento sempre esteve à margem da nossa história da educação, que tem 

as marcas de um sistema escolar que, em sua trajetória, tem se mostrado excludente e seletivo 

com a classe trabalhadora, que seria atendida por essa modalidade de ensino. Para tanto, 

necessário se faz pensar na possibilidade de preparação de educadores de jovens e adultos, 

formando-os e simultaneamente refletindo na construção de um sistema de educação de 

jovens e adultos que leve em consideração todos os desafios apontados pelos pesquisadores 

da temática, destacando os pontos e as especificidades da EJA no contexto da educação 

nacional. 

 As pesquisas que tratam do tema, objeto deste estudo, assinalam uma gama de fatores 

que vêm contribuindo para o fracasso dos programas de alfabetização, de acordo com as 

análises críticas em torno da questão, como nos aponta Kleiman (2001, p.17): 

 
Muitos são os fatores que podem ser mencionados como causas de tentativas 
fracassadas. Nas décadas de 30 e 40, colocava-se abertamente o ônus do fracasso no 
próprio adulto, até nos meios educacionais. O adulto que não sabia ler nem escrever 
era considerado deficiente e incapaz de aprender. Em círculos acadêmicos, ou entre 
especialistas, essa visão deixou de ser aceita já no início da década de 50, graças aos 
trabalhos de educadores e de psicólogos que trouxeram evidências importantes 
contra essa concepção. Entretanto, esse preconceito não sumiu do imaginário 
nacional e continua influenciando o trabalho de muitos professores, os quais assim 
justificam o fracasso de seus alunos. Mais recentemente, fatores sociais e políticos 
são apontados como relevantes para explicar o fracasso da alfabetização de adultos.  

 
 

 Reconheço que a autora aponta um deslocamento do foco sobre o fracasso ou 

insucesso escolar do aluno, enquanto vítima desse processo, para o processo de escolarização, 

a partir das políticas públicas, das ações escolares, envolvendo a prática do professor, 

mudança esta que vem alterar significativamente a compreensão da problemática em torno da 



 

 

19

identificação das causas geradoras e da formulação de proposições capazes de superar a 

problemática apontada. 

 Em termos de educação de jovens e adultos, especificamente na escola pública 

brasileira, segundo Rodrigues (2010, p.47), “[...] as articulações entre igualdade substantiva e 

pluralidade cultural traduzem uma convicção e um desafio”, ambas consideradas relativas à 

tarefa de estabelecer uma alternativa hegemônica à ordem social existente, fazendo uma 

ruptura com a lógica do capital. Segundo o autor, a convicção diz respeito à necessidade de 

qualquer projeto educacional com aspirações emancipadoras desenvolver soluções estruturais, 

e não apenas pontuais, para os processos de internalização e de subordinação que estipulam 

um ensino residual para jovens e adultos que foram excluídos da escola. 

  Nessa direção, faz-se necessário compreender a educação de jovens e adultos a partir 

da análise das relações estruturantes com a universalização do trabalho como atividade 

humana autorrealizadora, junto aos sistemas de ensino e às unidades escolares, como bem 

enfatiza o autor. 

 Para compreender os desafios e emergências de novos paradigmas de educação, é 

indispensável se estabelecer a interlocução entre diferentes áreas do conhecimento, na 

perspectiva de buscar caminhos mais apropriados para a tarefa de educar enquanto ação 

contributiva na formação da sociedade, em prol da inclusão social da maioria da população, 

historicamente excluída dos benefícios gerados no contexto econômico da sociedade 

capitalista. 

Portanto, tomando como referência a formação e a prática dos professores de 

Educação de Jovens e Adultos, esta pesquisa elege como objeto de estudo a análise da prática 

pedagógica dos professores e das professoras do primeiro segmento de Educação de Jovens e 

Adultos da SEMED/MACEIÓ, frente às ações e à direção dada no contexto da sala de aula, a 

partir da atual proposta de formação de professores implementada pela Secretaria Municipal 

de Educação de Maceió.  

 Como tentativa de aprofundamento do problema central a ser investigado, proponho as 

seguintes questões norteadoras: 

• Quais são as diretrizes e os princípios políticos, teóricos e metodológicos que 

sustentam essa proposta? 

• Como a Política de Formação proposta pela SEMED/Maceió-Al repercute no fazer 

pedagógico dos professores de Educação de Jovens e Adultos? 
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• As práticas adotadas pelos professores que receberam formação em programas da 

SEMED refletem a orientação proposta nesses programas de formação? 

• Como os professores planejam e definem suas atividades e como elas se materializam 

no cotidiano da sala de aula? 

• Até que ponto o planejamento e as estratégias de ensino desenvolvidas pelo 

professorado no contexto da sala de aula contemplam as necessidades, demandas e 

especificidades formativas dos educandos e educandas de EJA? 

 

A pesquisa possui os seguintes objetivos: 

GERAL:  

Analisar a política de formação dos professores proposta pela SEMED/MACEIÓ, com o 

intuito de avaliar seus efeitos na prática pedagógica dos professores e na melhoria da 

aprendizagem dos educandos da EJA.  

ESPECÍFICOS: 

• Construir um panorama histórico-conceitual da formação de professores, com foco nos 

processos formativos para a Educação de Jovens e Adultos; 

• Identificar e analisar as concepções e as práticas cotidianas de aprendizagem aplicadas 

pelos professores com os estudantes de EJA e suas relações com os saberes docentes 

adquiridos nos processos formativos. 

 

 Nestas circunstâncias, necessário se faz pensar como será possível (re)inventar, inovar 

os processos formativos e as práticas pedagógicas dos professores do primeiro segmento da 

educação de jovens e adultos, considerando que a Educação de Jovens e Adultos chegou ao 

século XXI enfrentando exigências que vêm movimentando as políticas educacionais na 

tentativa de articulação dos processos de reconhecimento cultural com os movimentos por 

redistribuição socioeconômica. Considere-se ainda que essa articulação se faz necessária 

porque na escola pública se combinam, de maneira drástica, as manifestações de dominação, 

desrespeito e indiferença em relação à educação de jovens e adultos com a negligência frente 

ao aperfeiçoamento de recursos materiais, humanos e financeiros adequados para a 

democratização e elevação da qualidade do ensino (RODRIGUES, 2010, p. 47). 

Isso foi o que busquei compreender e analisar no dia a dia das salas de aula durante a 

pesquisa de campo realizada. Para isso observou-se como de fato os professores concebem 

essa política de formação, como ela acontece, como ela chega às salas de aula, como os 
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professores planejam, avaliam, concebem e definem o currículo, como percebem o Projeto 

Político Pedagógico da escola, como percebem sua identidade, e sua valorização profissional 

e que consciência política e profissional adquirem a partir desses eventos oferecidos por uma 

política, um programa ou um projeto de formação e como se posicionam. 

Nessas circunstâncias, acreditamos ser possível a implementação de políticas de 

formação para os profissionais da educação de jovens e adultos. Para além do saber técnico, 

de uma didática ou de metodologias especializadas, necessário se faz pensar uma formação 

que proporcione aos professores uma conscientização e uma reflexão crítica do seu fazer 

pedagógico, da sua aprendizagem nos eventos formativos, estabelecendo assim uma relação 

com os saberes adquiridos no seu processo de formação inicial, porque, segundo Hargreave 

(1991, apud NÓVOA, 1991, p. 24), a formação de professores precisa ser recuperada e 

reestruturada como um todo, abrangendo as dimensões de formação inicial e continuada.  

Acredito ainda que as concepções do profissional da educação enquanto sujeito crítico 

reflexivo deverão se inserir na tendência que define a prática pedagógica como o local de 

produção e construção de um saber profissional, pautada em uma consciência crítica a partir 

de uma concepção de práxis como movimento de ação e reflexão, com posturas competentes e 

inovadoras do saber e do fazer. Foi o que busquei nas pesquisas já realizadas em torno desta 

temática, a exemplo de pesquisas de mestrado (COSTA, 2000; BARROS, 2003), as quais 

apontam um balanço dos processos formativos dos professores de educação de jovens e 

adultos no Estado de Alagoas. Este foi o nosso ponto de partida para o aprofundamento das 

questões relativas não mais à formação especificamente, mas das questões relacionadas com o 

saber e o fazer dos professores no contexto da sala da aula.  

Tendo em vista o problema proposto, fiz opção pela pesquisa qualitativa, empregando 

técnicas de análise documental, diário de campo, entrevistas, questionários, além da 

observação em sala de aula. Os procedimentos utilizados levam em consideração o ambiente 

como fonte de dados. Conforme Bogdan e Binkley (1994), o ambiente natural auxilia a 

descrição do processo. 

Seguindo as ideias desses pesquisadores, que indicam que uma pesquisa qualitativa 

caracteriza-se por fazer uso do ambiente natural para a coleta dos dados por meio do contato 

do pesquisador com a realidade investigada (BOGDAN; BINKLEY, 1994, p. 49), 

inicialmente procedi ao levantamento das teses e dissertações que abordam a temática em 

estudo.  
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Dessa forma, organizei a pesquisa em quatro capítulos. No capítulo 2, procuro 

explicitar algumas considerações acerca de um dos temas-chave do objeto de estudo: a 

formação continuada de professores para atuarem na Educação de Jovens e Adultos. 

 Neste segmento é feita, a princípio, uma discussão em torno do referencial sobre 

formação continuada dos professores de educação de jovens e adultos no contexto nacional, 

seguida de uma reflexão em torno dessa formação no âmbito do Estado de Alagoas e mais 

especificamente no Município de Maceió, objeto desta pesquisa. 

No capítulo 3, descrevo a metodologia utilizada na pesquisa, os procedimentos para a 

obtenção dos dados, no sentido de identificar nos dados coletados, por meio do diário de 

campo, das observações de campo, da síntese das aulas, das entrevistas e dos questionários, as 

repercussões da política de formação continuada do DEJA na prática docente dos professores 

do primeiro segmento de EJA. 

No capítulo 4, teço considerações sobre a Política de Formação Continuada do 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA, da Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Maceió/ SEMED, tendo como base os documentos que norteiam 

essa política no âmbito do departamento, como também das práticas observadas no contexto 

das salas de aula e das escolas investigadas, considerando a inexistência de um documento 

oficial que institucionalize a proposta de formação continuada do DEJA/SEMED. 

No capítulo 5, apresento a interpretações e a análise dos dados recolhidos por meio do 

diário de campo, das entrevistas, dos questionários, da observação em sala de aula, dos 

documentos obtidos nas escolas e na SEMED. Busquei também explicitar nessa interpretação 

a realidade observada e analisada: o trabalho realizado pelas professoras na tentativa de 

colocar em prática uma nova proposta curricular na educação de jovens e adultos, tendo como 

base de sustentação dessa prática uma perspectiva do currículo crítico, o qual tem a rede 

temática como pressuposto teórico-metodológico.  

As Considerações Finais retomam as bases históricas da educação de jovens e adultos, 

observando a necessidade de repensar e ressignificar as políticas de formação de professores, 

considerando que não basta implementar uma Política de Formação Continuada nas redes de 

ensino para se garantirem as mudanças ou inovações educacionais esperadas. Ao final, torno 

explícito o trabalho desenvolvido pelas professoras de educação de jovens e adultos e sua 
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relação com a política de formação continuada oferecida pelo DEJA/SEMED e a sua 

repercussão no fazer e no saber docente no contexto da sala de aula.  
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2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

 
 
 

Neste capítulo serão explicitadas algumas considerações acerca de um dos temas-

chave do objeto de estudo: a formação continuada dos professores para atuarem na Educação 

de Jovens e Adultos. 

Trazemos, a princípio, uma discussão envolvendo a institucionalização da educação de 

jovens e adultos no Brasil e o referencial sobre formação continuada de professores de 

educação de jovens e adultos no contexto nacional; uma reflexão em torno da formação 

continuada dos professores de educação de jovens e adultos no âmbito do Estado de Alagoas e 

mais especificamente no Município de Maceió, além de uma reflexão acerca da formação do 

professor para atuar na educação de jovens e adultos. 

 

2.1 A Formação Continuada de professores de educação de jovens e adultos no 
cenário/contexto nacional 
 

Para melhor compreendermos o processo de formação continuada dos professores e 

das professoras de educação de jovens e adultos no contexto nacional, torna-se imprescindível 

situarmos como ocorreu historicamente a institucionalização da Educação de Jovens e 

Adultos, considerando todos os percalços da educação brasileira, que sempre se manteve em 

ritmo vagaroso e gradativo por conta de toda uma desobrigação histórica e consequentemente 

política dos poderes constituídos da nação brasileira no que tange à educação. Daí resulta um 

significativo número da população analfabeta, despreparada e desqualificada para 

acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico do novo padrão de produção que se 

instaurou no Brasil, mais especificamente desde o Século XX. 

 A partir do Período Imperial até o Período Republicano, surgem no Brasil exigências 

políticas que até então não eram consideradas, o que, consequentemente, levou a se pensar o 

direito à educação sob o ponto de vista jurídico e constitucional, principalmente a educação de 

adultos2, que tinha como meta principal atender as exigências e demandas do modelo nacional 

desenvolvimentista. Este tinha como base a industrialização, o que demandava a preparação 

de mão de obra qualificada, principalmente para o trabalho manual, evidenciando-se uma 

                                                           
2Só no final da década de 1980 a Educação de Adultos - EDA incorpora outra concepção e passa a se chamar 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
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preocupação com a escolarização e com a profissionalização de trabalhadores para atender 

simplesmente as exigências do mercado.  

 

A herança cultural, influindo diretamente sobre a composição e os objetivos 
perseguidos pela demanda escolar, os rumos que toma a economia, criando novas 
necessidades de qualificação profissional, e a expansão da educação escolarizada, 
obedecendo à pressão desses dois fatores, compõem o quadro situacional das 
relações existentes entre educação e desenvolvimento (ROMANELLI, 1986, p.25).  
 

 Da afirmativa acima percebe-se que a educação brasileira sempre esteve 

historicamente atrelada às demandas e necessidades econômicas, principalmente a educação 

de adultos e a educação para jovens e adultos, uma vez que não havia preocupação e nenhuma 

exigência com a escolarização da população.  

 
Uma vez que a economia não fazia exigências à escola em termos de demanda 
econômica de recursos humanos; que a herança cultural havia sido criada a partir da 
importação de modelos de pensamento provenientes da Europa; que a estratificação 
social, predominantemente dual da época colonial, havia destinado à escola apenas 
parte da aristocracia ociosa; que essa demanda social de educação, mesmo quando 
englobou no seu perfil os estratos médios urbanos, procurou sempre na escola uma 
forma de adquirir ou manter status, alimentando, além disso, um preconceito contra 
o trabalho que não fosse intelectual e uma vez, enfim, que todos esses aspectos se 
integravam, é possível afirmar-se que a educação escolar existente, com origem na 
ação pedagógica dos Jesuítas, correspondia às exatas necessidades da sociedade 
como um todo (ROMANELLI, 1986, p. 45-46).  

 

 A autora nos permite compreender que, nessa perspectiva, fica explícito que existia a 

negação do direito à educação escolarizada para a classe majoritária da população adulta que 

vinha atendendo as demandas da sociedade brasileira, a qual tem por base de sua formação a 

hierarquia e a escravidão, o que vem, de modo apropriado, justificar historicamente por que a 

educação de adultos foi sempre concebida como compensação e não como um direito social. 

 No início do século XX, percebe-se que mudanças significativas ocorreram na 

educação como consequência da crise econômica e política que se acentuou no país com a 

crise mundial do capitalismo industrial. Tal situação vinha mantendo uma demanda para a 

educação escolar, principalmente nas áreas em que havia ocorrido a intensificação das 

relações de produção capitalista (ROMANELLI, idem, p. 60), ou seja, ocorreu uma grande 

mobilização social, que tinha por objetivo primordial exterminar o analfabetismo, até então 

considerado um mal nacional. Passa-se, naquele momento, a culpabilizar as pessoas 

analfabetas pela situação de país subdesenvolvido. Percebe-se que o descaso com a educação, 

neste contexto, levou o Brasil a atingir níveis alarmantes de 72% de analfabetismo em 1920.  

 Somente a partir da “Revolução de Trinta”, que é um marco na reformulação do papel 

do Estado no Brasil, percebe-se no cenário nacional nova correlação de forças contribuindo 
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para estimular a importância da educação escolar. Nesse período, o Estado tinha uma 

tendência centralizadora, propiciando uma série de reformas em resposta à organização das 

classes sociais urbanas em sindicatos patronais e operários. Uma dessas reformas foi a da 

educação secundária e superior implantada pelo Ministro Francisco de Campos que, com a 

implantação definitiva do regime de séries adotado na reforma de 1931 para atender ao ensino 

secundário, determinou a sinonimização entre faixa etária apropriada, seriação e ensino 

regular. Dessa forma, abre caminho para a oposição e dualidade entre o ensino regular e o que 

se chamaria de supletivo (BRASIL, 2000a, p.15). Surge nesse momento a distinção entre a 

noção de madureza como maturidade no domínio de conhecimentos da educação de adultos, 

como compensação de estudos primários realizados.  

 Haddad e Di Pierro (2000) apontam que foi no final da década de 1940 que a educação 

de jovens e adultos passa a ser considerada, oficialmente, problema de interesse nacional, com 

a sua inclusão no ensino primário gratuito e de frequência obrigatória, no texto da 

Constituição de 1930. 

 A Constituição de 1934, em seu art. 149, reconheceu pela primeira vez em caráter 

nacional “A educação como direito de todos e [que] deve ser ministrada pela família e pelos 

poderes públicos”. Cria-se neste mesmo ano o Plano Nacional de Educação, que previa em 

seu art. 150, parágrafo único, “O ensino primário integral, gratuito e de frequência 

obrigatória, extensivo aos adultos”. Este foi o primeiro Plano na história da educação 

brasileira que apontava para um tratamento específico para a educação de adultos. 

 

A Constituição de 1934, então, põe o ensino primário extensivo aos adultos como 
componente da educação e como dever do Estado e direito do cidadão. Essa 
formulação avançada expressa bem os movimentos sociais da época em prol da 
escola como espaço integrante de um projeto de sociedade democrática. Nesse 
sentido, o ‘Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova’ de 1932 não defende só o 

direito de cada indivíduo à sua educação integral, mas também a obrigatoriedade 
que, por falta de escolas, ainda não passou do papel, nem em relação ao ensino 

primário, e se deve estender progressivamente até uma idade conciliável com o 

trabalhador produtor, isto é, até os 18 anos (BRASIL, 2000a, p. 15 – grifos do 
original). 
 
 

 Os avanços, que supostamente foram apresentados na Constituição de 1934, não 

ocorreram na Constituição outorgada de 1937, a qual nasce como resultado do receio das 

elites diante das cobranças por maior democratização social e como instrumento autoritário de 

um projeto modernizador e excludente, que desarticulou, na prática, a noção de direito para a 

noção de proteção e controle, ou seja, deixou de proclamar o dever do Estado com a 



 

 

27

educação, passando a ser uma mera ação supletiva destinada às classes menos favorecidas, 

vindo a ser assumida como primordial dever do Estado. 

 No Brasil as primeiras iniciativas de educação escolarizada vieram a acontecer 

sistematicamente a partir da quarta década do Século XX, não como garantia de um direito 

prioritário, mas para atender mais uma vez às necessidades do modelo de produção 

econômica ou política. 

 
As primeiras iniciativas sistemáticas com relação à educação básica de jovens e 
adultos se desenham a partir dos anos 30, quando a oferta de ensino público 
primário, gratuito e obrigatório, se torna direito de todos. Embora com variadas 
interpretações nos Estados e Municípios, o registro deste direito atingia inclusive os 
adultos. Com o fim da ditadura estadonovista, era importante não só incrementar a 
produção econômica como também aumentar as bases eleitorais dos partidos 
políticos e integrar ao setor urbano as levas migratórias vindas do campo. Por outro 
lado, no espírito da ‘guerra fria’, não convinha ao país exibir taxas elevadas de 
populações analfabetas. É nesse período que a educação de jovens e adultos assume 
a dimensão de campanhas. (BRASIL, 2000a, p.43) 
 
 

 Nesse sentido, na década de 1940 a educação de jovens e adultos estava no centro das 

discussões. Em 1946 surge a Lei Orgânica do Ensino Primário, que previa o ensino supletivo 

(STEPHANOU; BASTOS, 2005, p.266); em 1947 surgiu um programa nacional que tinha 

como meta atender especificamente as pessoas adultas, o Serviço de Educação de Adultos –

SEA, com a finalidade de reorientar e coordenar os trabalhos dos planos anuais do ensino 

supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. Esse movimento, que se estendeu até o final 

da década de 1950, foi denominado Primeira Campanha Nacional de Educação de Adultos 

(MEDEIROS, 1999, p.182). Trazia uma proposta pedagógica de homogeneização dos alunos 

sem a menor preocupação com o contexto em que estavam inseridos, bem como a criação de 

guias pedagógicos de leitura com um conteúdo de frases curtas, com textos que tratavam do 

comportamento e informações sobre higiene, saúde e técnicas de trabalho (STEPHANOU; 

BASTOS, 2005, p.267). 

 A Primeira Campanha Nacional de Educação de Adultos, de 1947, surge como 

consequência da imensa pressão internacional sobre as nações subdesenvolvidas, para a 

erradicação do analfabetismo. Essa pressão internacional aconteceu após a criação da ONU 

(Organização das Nações Unidas) e da UNESCO (Órgão das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura) em 1945, logo após o fim da segunda guerra mundial. Segundo Aguiar 

(2001, p.15), a orientação da ONU e da UNESCO era no sentido de ser a educação a única 

possibilidade de desenvolver as “nações atrasadas”. Esta campanha de Educação de Adultos 

teve como pressuposto básico uma educação instalada com a preocupação apenas na 
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quantidade de pessoas formadas, em vez de pensar também na qualidade dessa formação para 

atender as demandas do momento histórico brasileiro, que definia, diante dos preceitos legais, 

a quantidade de pessoas formadas em detrimento da qualidade, com o objetivo de exercer o 

direito de votar, indicando ser este o caminho da democratização (MEDEIROS, 1999, p.185). 

Essa campanha passou a ser vista como tábua de salvação nacional, na tentativa de conciliar 

quantidade com qualidade, e a garantia de continuidade do ensino. Porém, o que prevaleceu 

foi o aspecto quantitativo, enquanto que a perspectiva qualitativa nunca chegou a sua 

consolidação (EUGÊNIO, 2004, p. 31), tornando-se assim, segundo críticos do período, 

apenas uma “fabrica de eleitores”, nas palavras de Paiva (2003). Enquanto havia uma 

preocupação em preparar as eleições, a proposta de educação de adultos ficava restrita a 

apenas alfabetizar, e o processo de alfabetização era restrito ao ensinar a assinar o nome, para 

simplesmente conseguir o título de eleitor. (PAIVA, 2003). 

 Em 1951 é iniciada a Campanha Nacional de Educação Rural – CNER, com o objetivo 

de contribuir com as populações do meio rural, despertando-lhes o espírito de comunidade, as 

ideias do valor humano e o sentido de suficiência e responsabilidade. 

 Em 1958 realiza-se o II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de 

Janeiro, provocando uma grande mobilização no campo da Educação dos Adultos. É o início 

das discussões acerca de um novo método pedagógico a ser implementado na educação para 

essa faixa da população. Inicia-se entre os educadores um pensamento de ruptura dos 

preconceitos que permeavam a educação das pessoas adultas analfabetas, a partir das lutas 

ideológicas entre os diversos grupos de educadores que defendiam e acreditavam em novas 

posturas, concepções e práticas. 

 É nesse contexto de lutas e contradições ideológicas que desponta no cenário nacional 

um dos maiores educadores do País, Paulo Freire – “Um educador do povo”, que vem trazer 

ao Congresso uma tese que tem como principio básico o desenvolvimento educativo que deve 

acontecer contextualizado às necessidades essenciais das pessoas que serão educadas, “com 

elas” e não “para elas” (MEDEIROS, 1999, p.188). As pessoas analfabetas passariam a ser 

respeitadas, vistas com outro perfil e não mais como imaturos, ignorantes e incapazes, como 

eram caracterizados no contexto educacional anterior ao Congresso, que não teve os 

resultados esperados de forma concreta.  

 Em 1958-1963 foi criada a Campanha de Erradicação do Analfabetismo – CNEA, 

como resposta às críticas do I Congresso. Esta campanha tinha como proposta a criação de 

projetos-pilotos, nos quais eram experimentados e testados os projetos antes de serem 
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adaptados à realidade de cada município e assim servirem de modelo a ser disseminado por 

todo o país. Esta Campanha foi extinta em 1963, devido à contenção de orçamento, 

diferenciando-se muito pouco das demais campanhas anteriores. 

 O final da década de 1950 e início da década de 1960 foram marcados por uma grande 

mobilização social e governamental com algumas iniciativas privadas ligadas à Igreja, as 

quais influenciaram as medidas governamentais do período pós Juscelino, entre elas: 

implantação das atividades do Serviço de Assistência Rural – SAR, no Rio Grande do Norte, 

e a criação pelas dioceses da Rede Nacional de Emissoras Católicas – RENEC, que promovia 

cursos para treinamento de quadros para esse sistema de rádios educativas. Essas iniciativas 

surgiram a partir da preocupação da Igreja com a educação das massas, lançando programas 

destinados à educação popular.  

No início da década de 1960 houve uma grande Mobilização Governamental com a 

assinatura do convênio firmado entre o Ministério da Educação e Cultura – MEC e a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em 1961, com o objetivo de desenvolver 

as atividades do Movimento de Educação de Base – MEB, nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro Oeste do Brasil. Acrescente-se a isso a assinatura do decreto 51.222 de 22de julho de 

1961, que criava o Movimento Nacional contra o Analfabetismo – MNA, o qual não chegou a 

ser implantado; e a promulgação da LDBEN – Lei 40.24 de 20 de dezembro de 1961, que já 

nasce com 15 anos de atraso. Esta Lei transferiu para os governos estaduais e municipais a 

responsabilidade com a organização dos serviços educativos, ficando a encargo do governo 

federal o estabelecimento de metas a serem atingidas em todo o território nacional e uma ação 

supletiva das deficiências regionais, por meio de auxilio financeiro e de assistência técnica. 

Em fevereiro de 1963 cria-se a Coordenação do Plano Nacional de Educação, com a 

finalidade de planejar e coordenar as atividades do poder público federal que abrangiam as 

questões de educação, de acordo com os novos planos.  

 A partir de março de 1963 todas as campanhas foram extintas. O governo federal, 

então, se fazia presente através de ações de cooperação financeira, de assistência técnica, de 

pesquisa pedagógica e de convocação para congressos, seminários, e no estabelecimento de 

objetivos gerais para serem atingidos. Neste momento, nascem os Movimentos ligados à 

ascensão da Cultura Popular, que brotam das preocupações dos intelectuais, políticos e 

estudantes brasileiros com a promoção e participação política das massas no processo de 

tomada de consciência da realidade nacional que caracterizou os últimos anos do governo de 

Juscelino Kubitscheck.  
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Vários movimentos sociais foram criados nesse período, tais como os Centros 

Populares de Cultura – CPCs (1962-1964), que tiveram como ponto de partida o Centro de 

Cultura Popular surgido em 1961, ligado a União Nacional dos Estudantes – UNE. Essa 

iniciativa resultou de uma série de debates entre alguns jovens intelectuais e artistas 

pertencentes ao Teatro de Arena, que tinham como proposta uma arte transformadora, com o 

objetivo de levar cultura às classes desfavorecidas da sociedade (BRANCO, 2012, p. 75). 

Denominado de Movimento de Cultura Popular – MCP, foi criado em 1960, ligado à 

Prefeitura do Recife. 

O movimento contou com o apoio do Governo de Miguel Arraes e também de Paulo 

Freire, que era Diretor da Divisão de Pesquisa e Coordenador do Projeto de Educação de 

Adultos do MCP, visando alfabetizar a partir de novas metodologias de aprendizagem. Sua 

atuação abrangia o Recife e o Rio Grande do Norte, e pretendia encontrar uma fórmula 

nacional para a prática educativa ligada à cultura do povo (BRANCO, 2012, p. 72). A 

necessidade de recursos financeiros vultosos restringiu o Movimento a esses estados, por 

intermédio da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. Segundo Branco (2012, 

p.76), durante o governo nacional-desenvolvimentista, a presença da Igreja católica foi 

intensa. 

Em 1961, por iniciativa dos bispos progressistas do nordeste brasileiro, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, apoiada pelo governo federal, viabilizou a criação do 

Movimento de Educação de Base – MEB, por meio do Decreto nº 50.370, de 21 de março de 

1961, do Presidente Jânio Quadros. O MEB trazia no âmago da sua proposta a realização de 

várias ações, dentre elas alfabetizar numa perspectiva de formação moral e cívica, educação 

sanitária, iniciação profissional e agrícola e promoção social, tendo como propósito 

fundamental que os alunos não só lessem e escrevessem, mas também tivessem intensa 

participação na vida comunitária, associando aos objetivos do Movimento a intenção da 

retomada da ação evangelizadora da Igreja Católica. O Movimento de Educação de Base – 

MEB caracterizou-se como um movimento de cultura popular, no ano seguinte da sua criação. 

Entre outubro de 1963 e março de 1964, sem ter sido criada oficialmente, a Comissão 

Nacional de Educação elabora o Plano Nacional de Alfabetização – PNA, criado por meio do 

Decreto 53.465 de janeiro de 1964.  

Em 1964, com o golpe militar, chegamos a uma nova fase na Educação dos Adultos, e 

um momento marcante na história da nação brasileira. Com o militarismo, o problema da 

educação dos adultos passa a ser desconsiderada pelo Ministério da Educação – MEC, 
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havendo uma total paralisação e descaso com os esforços brasileiros no sentido de diminuir o 

percentual de analfabetismo e de educar a população adulta no período de 1964 a 1966. Nesse 

contexto havia uma má repercussão internacional dos problemas relacionados ao 

analfabetismo no país. 

O Brasil interrompe inesperadamente todos os programas que tinham como objetivo a 

transformação social a partir de uma educação crítico-libertadora, apreendendo materiais 

didáticos, detendo e exilando todos que se comprometiam com uma educação transformadora. 

Retoma-se, nesse contexto, a educação que tem como parâmetro a homogeneização e controle 

social das pessoas, uma “educação bancária”. Nesse sentido a UNESCO volta a reiterar seus 

apelos aos países membros, dentre estes o Brasil, para que na área de educação incluíssem o 

compromisso do combate ao analfabetismo.  

Somente em 1966 a União retoma o problema do combate ao analfabetismo por 

intermédio do MEC, com um Plano Complementar e o apoio da Cruzada da Ação Básica 

Cristã – Cruzada ABC, através de um acordo firmado com a United States Agency for 

Internacional Development (USAID)
3
. A Cruzada ABC caracterizava-se como um programa 

comprometido com a sedimentação do poder político e das estruturas socioeconômicas e 

assistencialistas. Veio no sentido de anular os efeitos ideológicos dos movimentos anteriores e 

de reorientação, através do processo de educação, das massas populares do Nordeste.  

 

No plano oficial, enquanto as ações repressivas ocorriam, alguns programas de 
caráter conservador foram consentidos e incentivados, como a Cruzada de Ação 
Básica Cristã (ABC). Nascido no Recife, o programa ganhou caráter nacional 
tentando ocupar os espaços deixados pelos movimentos de cultura popular. Dirigida 
por evangélicos norte–americanos, a Cruzada servia de maneira assistencialista aos 
interesses do regime militar, tornando-se praticamente um programa semi-oficial... 
A partir de 1968, uma série de críticas à condução da Cruzada foi se acumulando e 
ela foi progressivamente se extinguindo entre os anos de 1970 a 1971 (HADDAD; 
DI PIERRO, 2000, p. 114).  
 
 

 Em 1967, patrocinado pela SUDENE, acontece o Seminário sobre Educação e 

Desenvolvimento – Educação de Adultos, com o objetivo de firmar posição em relação à 

educação dos adultos, abordando uma “educação de base” ligada ao “desenvolvimento 

comunitário”. Este Seminário voltava-se para o experimentalismo em matéria de educação de 

adultos. Apresentava posições convergentes com as novas orientações da UNESCO, a favor 

de projetos pilotos e experimentais de alfabetização funcional. 

                                                           
3 Acordo entre o Ministério de Educação – MEC e a United States Agency for Internacional Development 

(Usaid) com a finalidade de firmar apoio de assistência técnica e cooperação financeira para a educação 
brasileira. 
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Em 15 de dezembro de 1967 foi promulgada a Lei nº 5.379, criando a Fundação 

Mobral. Esta Lei define como tarefa prioritária do MEC a alfabetização funcional e educação 

continuada dos adultos, entre as diversas atividades educacionais a serem realizadas pela nova 

Fundação. O programa tinha como meta atingir 11.400.000 analfabetos entre 1968 a 1971, na 

perspectiva de se extinguir o analfabetismo brasileiro em 1975. O movimento fazia restrições 

ao método Paulo Freire, elaborando novos materiais didáticos e aplicando novos métodos que 

atendessem a atual conjuntura sociopolítica e econômica do Brasil, uma alfabetização voltada 

apenas para a habilidade de ler e escrever sem a compreensão e contextualização da vida, 

responsabilizando as pessoas que não eram alfabetizadas, por sua situação de analfabeta e 

ainda pela situação de subdesenvolvimento da Nação. Como bem delineou o refrão da música 

de Dom e Ravel, cantada no país durante a campanha: “Você também é responsável, então me 

ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber” (FARIAS; 

FARIAS, 1969).  

Nesse sentido, houve a convocação de pessoas para alfabetizar, sem nenhuma 

formação ou experiência na área, originando uma concepção de que para ensinar adultos não é 

necessário entender de métodos pedagógicos de alfabetização nem ter conhecimento da 

complexidade dos processos de ensino e aprendizagem. Bastaria apenas ser alfabetizada, ou 

seja, saber ler e escrever, e se estaria apto para alfabetizar. 

 Em 1985, com o advento da nova república, o MOBRAL chega ao seu final, 

marcado por denúncias de desvios de recursos financeiros, culminando com uma Comissão 

Parlamentar de Investigação – CPI. Muitas das pessoas que passaram pelos bancos escolares 

do Mobral acabaram desaprendendo a ler e a escrever, passaram a fazer parte de uma triste 

estatística nacional: a dos analfabetos funcionais que engrossam até os dias atuais as fileiras 

dos programas e estatísticas da educação de jovens e adultos no Brasil.  

A República Nova traz a primeira explicitação legal dos direitos dos cidadãos que não 

foram escolarizados na idade certa. A Constituição Federal outorgada em 1988 garante a 

extensão da obrigatoriedade de educação básica para os jovens e adultos. 

Art.208 – o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
(EC nº 14/96 e EC nº 53/2006). 
I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
Art. 214 – a Lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do poder público que conduzam à: 
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar;  
III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho;  
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V – promoção humanística, científica e tecnológica do país (BRASIL, 2008). 
 

 É importante destacar que a Emenda Constitucional nº 14/96 estabelece que a União 

deverá investir nunca menos que trinta por cento do que está estabelecido no caput do artigo 

212 para a erradicação do analfabetismo e para a manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental. 

 Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 traz a garantia de acesso à educação para 

todos, recebendo reforço da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9394/96 de 20 de dezembro de 1996, que determina que o Plano Nacional de Educação venha 

a ser elaborado em concordância com a Declaração Mundial de Educação para Todos. 

 Foi com a promulgação da LDB nº 9394/96, nos artigos 37 e 38, que a Educação de 

Jovens e Adultos passou a ser modalidade de ensino da educação básica. 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Art. 38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para maiores de quinze anos; 

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educadores por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996). 

 

 Os artigos acima mencionados apontam para a oferta de uma modalidade de educação 

para todas as pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa. No entanto, esta 

oferta aponta para a diminuição da idade para a submissão dos exames supletivos, ou seja, de 

18 para 15 anos no ensino fundamental e de 21 para 18 no ensino médio. 

 Nesse sentido, Rummert (2007, p. 39) denuncia a expulsão da escola regular diurna 

dos jovens a partir de 14 anos de idade, dando-se ênfase à certificação, em detrimento da 

vivência plena dos processos pedagógicos necessários ao efetivo domínio das bases do 
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conhecimento científico e tecnológico. Compreende-se ser esta mais uma opção de formação 

de pessoas jovens e adultas para atender as exigências imediatas do mercado. 

 Ainda com base na LDB nº 9394/96, a Educação de Jovens e Adultos foi constituída 

como modalidade de ensino por meio da resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de Julho de 2000, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, onde se 

materializaram as mudanças significativas com relação ao conteúdo e à forma, na relação 

entre o formal e o informal da educação de jovens e adultos (BAQUERO; FISHER, 2004). 

 Com a extinção do Mobral em 1985, surgiram outros programas de alfabetização em 

seu lugar, a exemplo da Fundação Educar, vinculada ao Ministério da Educação – MEC. Em 

1990, esta Fundação foi extinta pelo Governo Collor de Mello, e nada foi criado para a sua 

substituição, ficando todos os projetos e programas de alfabetização do país totalmente 

desprovidos das responsabilidades do governo federal.  

 Diante de tal realidade, os municípios brasileiros passaram a assumir a 

responsabilidade com a educação de jovens e adultos. Ao mesmo tempo, muitas 

universidades, movimentos sociais e organizações não governamentais iniciaram diversas 

experiências na educação de jovens e adultos, colocando na prática metodologias de ensino 

que tinham como pressupostos básicos as descobertas linguísticas, psicolinguísticas e 

educativas a partir dos estudos e pesquisas de Emília Ferrero. Isso possibilitou a abertura de 

caminhos para a descoberta de novas possibilidades teórico-metodológicas para a 

alfabetização de pessoas jovens e adultas. 

  No início da década de 1990, surgiram diversos movimentos de alfabetização. Dentre 

estes destacamos o Movimento de Alfabetização – MOVA, que tinha como objetivo trabalhar 

a alfabetização considerando todo o contexto socioeconômico e cultural dos alfabetizandos 

jovens e adultos, na perspectiva de torná-los sujeitos coparticipantes de todo o seu processo de 

aprendizagem.  

 Em 1996, desponta no cenário nacional um novo programa de alfabetização, 

promovido pelo governo federal, o Programa Alfabetização Solidária – PAS, que traz no 

âmago da sua proposta uma repetição das campanhas que ocorreram anteriormente, nas 

décadas de 1940 e 1950. Este programa recebeu distintas críticas de que  

 

Além de se tratar de um programa aligeirado, com alfabetizadores semipreparados, 
reforçando a ideia de que qualquer um sabe ensinar, tinha como um de seus 
pressupostos a relação de submissão entre o Norte-Nordeste (subdesenvolvido). 
Além disso, com a permanente campanha “Adote um Analfabeto”, o PAS contribuiu 
para reforçar a imagem que se faz de quem não sabe ler e escrever como pessoa 
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incapaz, passível de adoção, de ajuda, de uma ação assistencialista (STEPHANOU; 
BASTOS, 2005. p. 272). 
 

 Em 1998, numa parceria entre Ministério da Reforma agrária, INCRA, Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra – MST e Universidades, é lançado o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – PRONERA, com o objetivo de atender as populações 

situadas nas áreas de assentamento. Em 2003, o governo federal, por intermédio do Ministério 

da Educação – MEC, lançou mais um Programa, Programa Brasil Alfabetizado – PBA, que 

nasce com o espírito de mais uma campanha apoiada no trabalho voluntário, com meta de 

erradicar o analfabetismo em 4 anos, envolvendo cerca de 20 milhões de pessoas. No entanto, 

com as mudanças no Ministério da Educação, em 2004 o programa sofre várias modificações: 

retira-se a meta de erradicar o analfabetismo em 4 anos, e a duração do projeto de 

alfabetização foi ampliada de 4 para 8 meses. 

 Nesse sentido, o Brasil consegue chegar ao século XXI com altas taxas de 

analfabetismo. 

 
Quase 20 milhões de analfabetos considerados absolutos e passam de 30 milhões os 
considerados analfabetos funcionais, que chegaram a frequentar uma escola, mas por 
falta de uso de leitura e da escrita, tornaram à posição anterior. Chega [sic], ainda, à 
casa dos 70 milhões os brasileiros acima de 15 anos que não atingiram o nível 
mínimo de escolarização obrigatório pela constituição, ou seja, o ensino 
fundamental. Somam-se a esses os neo analfabetos que, mesmo frequentando a 
escola, não conseguem atingir o domínio da leitura e da escrita. (STEPHANOU; 
BASTOS, 2005, p. 273). 
 
 

 Percebe-se que a educação brasileira vem carregando historicamente a herança de 

descaso e abandono, principalmente na educação de jovens e adultos. Apesar de algumas 

mudanças de concepção no contexto nacional nas últimas décadas, poucas mudanças e 

inovações foram reconhecidas nas ações governamentais, principalmente no âmbito do acesso 

à educação básica e em relação à permanência nela pelas classes menos favorecidas da 

população brasileira, em especial a classe trabalhadora. De um lado, observa-se a ampliação 

da oferta da educação de jovens e adultos, em detrimento das políticas governamentais que 

ainda mantêm no contexto educacional a lógica do capital, e não garantem o direito essencial 

para os cidadãos brasileiros serem inseridos na educação básica, permitindo, a existência e 

ampliação do número de analfabetos com 15 anos ou mais no país. Essa preocupante 

realidade está expressa nos documentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em Censo Demográfico de 2010, cujos dados apresentam aproximadamente 19 

milhões de jovens e adultos analfabetos com 15 anos ou mais de idade. Deste total, em termos 



 

 

36

percentuais, 43% estão na faixa entre 30 a 64 anos de idade e por volta de 8%, na faixa de 15 

a 29 anos. 

 Diante dos dados oferecidos por este Censo Demográfico de 2010, percebe-se no 

Brasil a desarticulação das Políticas Públicas implementadas para a Educação de Jovens e 

Adultos, enquanto direito de caráter público subjetivo4. 

Refiro-me a uma educação como ato criador, transformador e, consequentemente, um 

ato político e libertador que não permite a dissociação entre a ação educativa e o ato político, 

o que poderá acarretar o esvaziamento do conteúdo e a essência da educação, uma vez que, 

historicamente, a escola brasileira sempre ofereceu uma educação autoritária, conservadora, 

fragmentada e descontextualizada. 

 
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres ‘vazios’ a 
quem o mundo ‘encha’ de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como ‘corpos 
conscientes’ e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode 
ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas 
relações com o mundo (FREIRE, 1987, p. 67 – grifo do autor). 
 

  Estamos em pleno século XXI e temos o legado de uma herança socioeconômica, 

política e cultural que causou uma assombrosa dívida social. O Brasil chegou ao seu atual 

patamar de desenvolvimento tendo como fundamento o trabalho escravo, o que contribuiu 

para uma visão hegemônica e uma concepção restrita e excludente de educação. Com a 

tentativa de ruptura histórica desse modelo, não foi possível resistir por muito tempo ao 

movimento de descontinuidade característico da política pública brasileira (SOARES, 2001, 

p.203). Segundo Cunha,  

 
Na política do ziguezague, talvez esta tenha sido a coisa mais grave que aconteceu 
no Brasil inteiro [...] o ziguezague ficou dentro de uma mesma administração, pois, 
numa mesma gestão, de quatro anos, houve três secretários de Educação, que 
orientaram o ensino em diferentes direções [...] esse ziguezague é muito complicado. 
Cada prefeito, secretário, governador ou ministro que inventa algo novo, [sic] pode 
até estar bem intencionado ao lançar suas metas e programas. Mas, há pelo menos 
duas implicações que considero muito ruins. A primeira, é que na política 
ziguezague é impossível fazer uma avaliação das políticas educacionais. Políticas 
educacionais não são passíveis de uma avaliação rápida, instantânea. [...] A segunda 
consequência negativa nesse ziguezague. Gera no magistério uma espécie de 
ceticismo diante de qualquer inovação [...] o ziguezague gerou ceticismo e 
transformou os educadores num importante elemento de conservação social, nem 

                                                           
4 Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente o cumprimento 
de um dever e de uma obrigação. Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e dotado de efetividade. 
O titular deste direito é qualquer pessoa de qualquer faixa etária que não tenha tido acesso à escolaridade 
obrigatória (BRASIL, 2000a, p. 20). 
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sempre do que é melhor. Conserva-se o mais rotineiro, o mais antigo (CUNHA, 
1995, p. 10-13). 

 

 Esse referencial leva-nos à compreensão de que só a partir da Constituição Federal de 

1988 foi possível alcançar algumas conquistas importantes no campo da legislação, que 

vieram em muito contribuir no âmbito das Políticas Públicas brasileiras, dentre as quais a 

educação. 

 Foi esse preceito constitucional que consolidou as iniciativas até então existentes no 

que diz respeito à EJA, e que veio como reforço para responsabilizar os governos, no sentido 

de estes assumirem a educação de jovens e adultos como dever e política de Estado. Portanto, 

diante de todos os desafios históricos da educação de jovens e adultos, somente a partir de 

1988 ocorre uma expansão significativa e uma institucionalização das redes públicas de 

ensino quanto ao atendimento aos jovens e adultos que se encontravam sem acesso à 

educação (SOARES, 2001). Essa nova demanda educacional legalmente institucionalizada 

abriu as possibilidades para se pensar em uma política pública de formação continuada, que 

possa atender de forma apropriada as especificidades e complexidades dos profissionais que 

atuam na educação de pessoas jovens e adultas.  

 Nesse sentido, os estudos de Soares (2001, 2005, 2006), Arroyo (2006), Fischer 

(2006), Fávero (2004), Paiva (2003), Rummert (2006), Moura (2007), Souza (2000), Di 

Pierro (2001, 2006, 2010a), Haddad (2000a), Ribeiro (1999), Oliveira (2001), Piconez (2001), 

(ROMÃO;GADOTTI,2000), Ireland (2002), Freire (1999), Freitas (2007), e tantos outros nos 

apontam que o tema Formação Continuada de Professores de Educação de Jovens e Adultos 

assume, no Brasil, nos últimos anos, uma importância crucial. Assim como Nóvoa (1995, p. 

9), entendemos que “Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. Principalmente quando se percebe 

que 

 

Uma prática profissional complexa como a docência exige uma qualificação que 
deve ser desenvolvida num processo de formação inicial que, mesmo não 
garantindo, por si só, um alto grau de profissionalização, é a instância específica 
para a aquisição das competências mínimas para exercício profissional, servindo de 
base para outras modalidades formativas, como atualização e a formação 
permanente (RAMALHO, 1993, p. 25). 

 

 Em se tratando da especificidade da formação continuada do professor de jovens e 

adultos, sentimos necessidade de iniciar a discussão tratando da concepção de educação de 
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pessoas jovens e adultas, para um melhor esclarecimento e entendimento desta modalidade 

educativa, suas peculiaridades e complexidade. 

Historicamente a educação de jovens e adultos nem sempre esteve nas pautas e nas 

preocupações governamentais. No entanto, nas últimas décadas desencadeou-se uma 

preocupação envolvendo organizações nacionais e internacionais, as quais vêm discutindo e 

propondo possibilidades de transformações nessa modalidade de educação escolarizada, a 

exemplo da Conferência de Hamburgo – V CONFINTEA5, promovida pela UNESCO em 

1997, na Alemanha. A V CONFINTEA representou um marco importante, na medida em que 

estabeleceu e vinculou a educação de adultos ao desenvolvimento sustentável e equitativo da 

humanidade, objetivando refletir e avaliar a realidade posta na educação de adultos e, 

consequentemente, o processo de alfabetização da qual faz parte, propondo novos 

paradigmas, novos encaminhamentos de soluções que atendam às exigências e necessidades 

do contexto atual. 

O relatório da Conferência redimensiona essa modalidade de educação ao afirmar que  
 

O novo conceito de Educação de Jovens e Adultos apresenta novos desafios às 
práticas existentes, devido à exigência de um maior relacionamento entre os 
sistemas formais e os não formais e de inovações, além de criatividade e 
flexibilidade. Tais desafios devem ser encarados mediante novos enfoques, dentro 
do contexto da educação continuada durante a vida. Promover a educação de 
adultos, usar a mídia e a publicidade local e oferecer orientação imparcial é 
responsabilidade de governos e de toda a sociedade civil. O objetivo principal deve 
ser a criação de uma sociedade instruída e comprometida com a justiça social e o 
bem-estar geral (BRASIL, 1999, p.23). 
 

 Apesar dos progressos acontecidos a partir da V CONFINTEA, o Brasil muito pouco 

avançou nesse sentido, não garantindo políticas fundamentais para a Educação de Jovens e 

Adultos. Embora seja país signatário dos compromissos assumidos em âmbito internacional, o 

Brasil caminhou lentamente em relação ao recomendado pela referida Conferência.  

 A VI CONFINTEA6 vem reiterar os avanços acontecidos desde a CONFINTEA V, ao 

mesmo tempo em que reconhece, no documento denominado Marco de Ação de Belém, o 

                                                           
5 Conferência Internacional de Educação de Adultos, promovida pela UNESCO; ocorreu em Hamburgo, na 
Alemanha, em 1997. A V CONFINTEA foi antecedida, em 1996, pela abertura de espaços para a realização de 
consultas preparativas e estratégias de continuidade internacional a partir de Conferências regionais realizadas 
em: Jomtien (Ásia), Dacar (África), Barcelona (Europa), Cairo (Estados Árabes) e Brasília (América Latina e 
Caribe), além de uma Consulta Coletiva de ONGs sobre Alfabetização e Educação para Todos (Hamburgo, 
novembro de 1997). Esta Conferência tratou da importância da aprendizagem das pessoas adultas, tendo como 
objetivo primordial a aprendizagem ao longo da vida. 
6 Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos – VI CONFINTEA, denominada Conferência de 
Belém, foi a primeira realizada no Brasil, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com o Ministério da Educação, em dezembro de 2010, na cidade de 
Belém do Pará, contando com a participação de 144 delegações com direito a voto, mais de 500 Organizações 
Não-Governamentais (ONGs), militantes de 80 países e diversos sindicatos. 
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pleno exercício do direito à educação das pessoas jovens e adultas, condicionando esse direito 

aos aspectos de políticas, governança, financiamento, participação, inclusão, equidade e 

qualidade. 

 Dentro das recomendações de qualidade, o documento aponta como um dos 

compromissos assumidos, “Melhorar a formação, a capacitação, as condições de emprego e 

profissionalização dos educadores de adultos, por exemplo, por meio do estabelecimento de 

parcerias com instituições de ensino superior, associações de professores e organizações da 

sociedade civil” (BRASIL, 2010, p.13).  

 Nesse contexto, a educação de adultos passa a ser reconhecida como um componente 

essencial do direito à educação, evidenciando a necessidade de se traçar um novo curso de 

ação urgente para que todos os jovens e adultos possam exercer esse direito, com um ensino 

de qualidade, e com uma adequada formação dos professores. Para tanto, necessário se faz 

que o referido Marco torne-se um documento que tenha força de lei, enquanto Política de 

Estado, o que não ocorreu com a Declaração de Hamburgo. 

 Segundo o Marco de Ação de Belém (2010), o Brasil não foi apenas o país do 

hemisfério sul a sediar uma CONFINTEA, mas também, junto aos Fóruns Estaduais de 

Educação de Jovens e Adultos, conseguiu a mobilização de milhares de pessoas nos encontros 

estaduais, regionais e nacionais para discutir o estado da arte em educação de jovens e adultos 

no Brasil, incorporada no documento base apresentado à UNESCO. Nesse sentido, o Marco 

de Belém contém várias recomendações advindas do documento brasileiro, proporcionando 

uma diretriz que admite ampliar o nosso referencial na busca de uma educação de jovens e 

adultos mais inclusiva e equitativa. 

Dessa forma, a constante busca de uma escola com qualidade de ensino e 

comprometida com a formação do sujeito para a cidadania vem exigindo um repensar e um 

ressignificar da formação desses profissionais da educação. Considerando-se as inúmeras 

exigências que o século vigente faz aos professores, o seu processo de formação continuada 

tornou-se insuficiente e inadequado para o atendimento das atuais demandas profissionais. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade de um processo de formação continuada que seja 

sistematizado, planejado e decidido como política educacional, correspondendo e atendendo 

às reais necessidades e prioridades da escola, dos professores, dos alunos e de todos os 

profissionais da educação de jovens e adultos.  

A partir disso, entendemos que a formação dos professores deve ser um processo de 

reflexão crítica, considerando a possibilidade do desenvolvimento do pensamento e da ação, 
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ou seja, um movimento de “reflexão na ação”, “reflexão sobre a ação”, “reflexão na e sobre a 

ação” (ZEICHENER, 1995, p.126). Nesse sentido o processo formativo passará a adquirir as 

formas de um desenvolvimento individual, de construção da pessoa do professor, sem a 

ruptura das práticas ou acontecimentos passados, mas com a reapropriação crítica desse 

passado e dessa experiência. A formação passará a ser processo de autoconhecimento 

(CANÁRIO,1994, p.22), numa perspectiva de formação permanente, ao longo de todo o ciclo 

de vida docente, ou seja, durante todas as etapas do desenvolvimento profissional do 

professor.  

Esse processo formativo deve se dar em dois momentos: na formação inicial e na 

formação continuada. Em relação a isso, entendemos que a “[...] formação de professores 

precisará ser recuperada e reestruturada como um todo, abrangendo as dimensões de formação 

inicial, de formação continuada” (HARGREAVES, 1991, apud NÓVOA, 1991, p.24). Nesta 

perspectiva, passaremos a analisar o processo de formação continuada dos professores de 

educação de jovens e adultos procurando a explicação e a compreensão do seu processo 

histórico, e trazendo as discussões atuais em torno do novo paradigma que se propõe para o 

atual contexto.  

A formação continuada de professores de Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

deverá ser, na atual conjuntura, uma das preocupações determinantes de qualquer mudança 

dos sistemas educacionais na atualidade, uma vez que necessário se faz priorizar este processo 

formativo dos professores, considerando a necessidade de haver professores pedagógica, 

cientificamente e politicamente bem preparados. Os profissionais assim formados deverão ser 

capazes de atuar no sentido de implementar um processo de ensino-aprendizagem que leve em 

consideração toda uma diversidade social e cultural que predomina no contexto escolar da 

Educação de Jovens e Adultos. Evidencia-se, assim, cada vez mais, a preocupação com o 

desenvolvimento profissional contínuo dos professores que atuam especificamente nessa 

modalidade de ensino, expressa por novos paradigmas, novas demandas sociais, para sua 

atuação enquanto profissionais da educação, considerando-se que 

 

A competência guarda o sentido de saber fazer bem o dever. Na verdade, ela se 
refere sempre a um fazer que requer um conjunto de saberes e implica um 
posicionamento diante daquilo que se apresenta como desejável e necessário. É 
importante considerar o saber, o fazer e o dever como elementos historicamente 
situados, construídos pelos sujeitos em sua práxis (RIOS, 2010, p. 88 – grifos da 
autora). 
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 Práxis no sentido de uma prática profissional comprometida com a transformação da 

sociedade, em constante movimento, numa perspectiva de ação crítico-reflexiva, em que 

teoria e prática estão imbricadas, solidárias, se iluminam constante e mutuamente, resultando 

“[...] numa postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o recebe” (FREIRE, 

2006, p.80). Segundo Rios (2010, p. 88), é no fazer que desponta o domínio dos saberes e o 

compromisso com o que é concretamente necessário e que se qualifica como bom; 

acrescentam esses autores que para ser bom professor, um professor competente, é preciso 

estar ciente das múltiplas dimensões da competência: a dimensão técnica, a dimensão estética, 

a dimensão ética e a dimensão política7. 

Os indicadores que tradicionalmente comandaram as práticas dos profissionais 

docentes e em particular aqueles que definiram formas peculiares de como se pensar ser 

professor, “[...] um certo pensar certo, mesmo que às vezes pense errado, e um certo saber de 

si” (FREIRE, 1999, p. 30), hoje parecem não ser mais o único eco a ser encontrado nas 

experiências cotidianas da sala de aula, diante das exigências e demandas atuais,  

impulsionando-lhes a árdua tarefa de se (re)posicionarem em relação aos modelos que até 

então definiram o seu fazer, os seus saberes docentes e suas condutas profissionais. 

Observamos, pois, o que nos assinala Di Pierro (2006, p.284) quando faz a seguinte 

observação: “Embora a matriz freireana seja a inspiração inicial e predominante nas 

habilitações em EJA, observa-se a emergência de outras referências teóricas, denotando que a 

construção epistemológica, nesse campo, encontra-se em processo e aberta’.  

Sobre essa questão, necessário se faz observar quais são os saberes que precisam ser 

mobilizados para que os professores que atuam na educação de jovens e adultos possam 

exercer a docência como uma profissão, considerando as especificidades, particularidades e as 

novas demandas dessa área de atuação. 

 

A relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão 
dos conhecimentos já construídos. Sua prática integra diferentes saberes, com os 
quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se definir o saber docente 
como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 
experienciais (TARDIF, 2002, p.36). 

 

Nesse sentido, acentuaremos algumas circunstâncias concernentes às novas exigências 

e demandas do trabalho docente, com a intenção de analisar o desconforto atual que os 

professores experienciam, e pelo fato particular de terem suscitado o fortalecimento de uma 

                                                           
7 Para aprofundar estudos sobre as dimensões da competência, consultar Rios (2010), capítulo 3. 
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prática específica de intervenção na docência: a formação continuada de professores, prática 

que é objeto desta análise. Segundo Imbernón (2010, p. 77), a história da formação 

continuada de professores é uma história de dependência e subsídio, que é objeto, 

predominantemente, de sua formação a partir de currículos fechados, com pouca autonomia, 

com dependência orgânica; uma desconfiança doentia, um predomínio de cursos, a 

necessidade de apoio para seu desenvolvimento, sua submissão a uma hierarquia, o conceito 

de semiprofissional, especialistas que determinam normas, os saberes ou conhecimentos 

profissionais dados, a profissão sem uma “identidade” reconhecida.  

Desse modo, na reflexão sobre formação de professores de jovens e adultos, 

observamos que, ao longo da história da educação brasileira, também não se teve parâmetros 

acerca do perfil desse profissional para atuar na EJA, considerando que essa modalidade de 

ensino traz em sua trajetória histórica uma característica marcante que é a de se construir 

sempre à margem, e como consequência não vínhamos tendo políticas públicas oficiais para a 

educação desse segmento da população. Mais uma vez recorremos a Di Pierro para o 

aprofundamento e a compreensão de que 

 

É preciso que estejamos atentos ao risco de que o desenvolvimento dos processos 
educativos no âmbito do sistema escolar tenda mais à regulação que à emancipação. 
A EJA deve valer-se de sua história de construção na fronteira entre os movimentos 
e as organizações sociais, de um lado, e os sistemas educativos de outro, inspirando-
se nas experiências emancipatórias, de modo a revitalizar as estruturas e a dinâmica 
do espaço escolar. Esse caráter emancipador esteve presente na formação dos 
educadores engajados nos movimentos de emancipação popular desde os anos 1960, 
e deve ser tomado, como referência, ainda que se considere que, no momento atual, 
nem todos os sujeitos que buscam a EJA tenham as mesmas convicções ou estejam 
engajados em projetos coletivos (DI PIERRO, 2006, p.281). 
 
 

Recentemente a EJA teve seu reconhecimento como habilitação ou como modalidade, 

como vem sendo oferecida, e acontecendo em algumas faculdades, considerando que não 

dispomos ainda de parâmetros oficiais que possam delinear o perfil do professor e da 

professora de jovens e adultos, porque também não temos uma definição muito clara da 

própria Educação de Jovens e Adultos. Essa é uma área em constante construção e busca de 

suas respostas.  

Partindo desse pressuposto, observa-se que permanece um modelo de formação de 

professores com características universalistas, generalistas e homogêneas, o que ilustra bem a 

razão por que ainda temos esse modelo histórico, desfigurado, do que deveria ser a Educação 

de Jovens e Adultos. Isso poderá, portanto, justificar por que não temos um perfil de professor 

de jovens e adultos, e consequentemente de sua formação, o que acarreta várias 
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consequências, tais como: infantilização do adulto; falta de domínio de uma metodologia 

adequada para a educação de jovens e adultos; o desconhecimento do desenvolvimento 

psicossocial desses alunos; planejamento e avaliação de ensino-aprendizagem inadequados 

para essa modalidade de ensino; medo de ruptura de antigos paradigmas e de assumir 

inovações pedagógicas dentro de novos paradigmas educacionais; falta de uma política 

pública de formação inicial e continuada; falta de acompanhamento e avaliação sistemáticos 

do trabalho docente. 

Tardif (2002, p. 69) nos leva a acreditar que estas consequências, decorrentes da falta 

de uma formação e de um perfil profissional dos professores, podem estar associadas também 

aos saberes adquiridos pelos professores durante a sua trajetória pré-profissional, na sua 

socialização primária e, sobretudo, na sua socialização escolar, o que aparenta ter um peso 

significativo para que o professor tenha a compreensão da natureza, dos saberes e do saber-

fazer e do saber-ser que precisam ser mobilizados e utilizados no exercício da docência, ou 

seja, no cotidiano da sua prática docente. 

 Considerando que o perfil do professor de jovens e adultos e sua formação ainda se 

encontram em construção, o desafio está sendo lançado para a construção desse perfil e da sua 

formação, para não ficarmos ao longo do tempo e da história recolhendo pedras que foram 

lançadas através dos anos da EJA. Podemos dizer que se ainda não temos políticas públicas 

definidas de formação de professores para EJA, é também porque ainda não temos políticas 

muito definidas para a própria educação de jovens e adultos, o que demanda iniciativas 

corajosas para fazer acontecer a partir do diálogo, da lucidez e, principalmente, dos cursos de 

formação de professores na direção da construção de um perfil que atenda às necessidades e 

peculiaridades da educação de jovens e adultos. 

 Isto posto, destacamos que a educação de jovens e adultos precisa ser assumida pelo 

governo e pelo Ministério da Educação – MEC enquanto Política Pública de Estado, e que 

seja cobrada sua efetividade como direito público subjetivo pelos educadores do Brasil. Estes, 

a partir da década de 1990, representando suas instituições e entidades da sociedade civil, têm 

se organizado em torno dos Fóruns8 Nacional e Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, 

através dos quais são realizadas discussões e encaminhamentos, os quais são posteriormente 

                                                           
8 O Fórum de Educação de Jovens e Adultos teve seu pioneirismo no Estado do Rio de Janeiro, em 1996, como 
uma nova versão de movimento social, cuja história tem início com a convocação da UNESCO para a 
organização de reuniões locais e nacionais preparatórias à V Conferência Internacional sobre Educação de 
Adultos, que aconteceu em Hamburgo, Alemanha, em 1997. Hoje, se constitui espaço de mobilização que agrega 
todos os atores que atuam no campo de educação de jovens e adultos enquanto instância coletiva para construir 
uma Política de Educação de Jovens e Adultos, respeitando e avaliando a caminhada de cada lugar, ou seja, de 
cada Fórum Estadual (FORUNS EJA..., 2012). 
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levados aos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos – ENEJAS9. Esses 

encontros possibilitam discussões e tomada de decisões para a área, o que poderá nos 

aproximar de um possível perfil de educação de jovens e adultos mais delineado, melhor 

caracterizado. Isso significa um desafio: o desafio de se pensar em uma representação de 

formação de professores de jovens e adultos mais delineada e mais focada. O problema agora 

é acertarmos com esse foco (ARROYO, 2006, p. 18). Porque, segundo a Declaração de 

Evidência (apud: MARCO DA AÇÃO DE BELÉM, CONFINTEA VI, 2010, p. 21), 

 
A falta de oportunidades de profissionalização e de formação para educadores tem 
um impacto negativo sobre a qualidade da oferta de aprendizagem e educação de 
adultos, assim como o empobrecimento do ambiente de aprendizagem, no que diz 
respeito a equipamentos, materiais e currículos. Raramente são realizadas avaliações 
de necessidades e pesquisas sistemáticas, no processo de planejamento, para 
determinar conteúdos, pedagogia, modo de provisão e infraestrutura de apoio 
adequadas. Monitoramento, avaliação e mecanismos de feedback não são um 
componente constante na busca de qualidade na aprendizagem e educação de 
adultos. Quando existem, seus níveis de sofisticação estão sujeitos à tensão do 
equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da oferta. 

 
 Dessa forma, consideramos ser de suma importância que os professores de educação 

de jovens e adultos adquiram conhecimento da conjuntura política dessa modalidade de 

ensino, como característica e traço marcante do seu processo formativo que precisará ser 

construído como política pública e como responsabilidade e dever de Estado. Segundo Arroyo 

(2006, p.19), não estamos ainda no momento de fecharmos as diretrizes para construirmos o 

perfil da EJA e muito menos para a construção de uma diretriz para a formação dos 

professores e professoras desse grupo específico de educandos.  

 Ainda segundo o autor, devemos deixar essa dinâmica livre, para que possamos vê-la 

surgir de um verdadeiro, intenso e tenso diálogo entre os diversos e amplos projetos de 

educação de jovens e adultos e de formação de professores e de professoras de EJA. Quando 

todo o terreno é cercado, termina logo nas mãos de alguém, de um proprietário, e acaba sendo 

um lugar onde só se cultiva a monocultura. Daí a necessidade de compreender e acreditar que 

a dinâmica e a história da educação de jovens e adultos é um bem, um traço histórico que não 

podemos perder, e que a função dos responsáveis pelo governo seria muito mais de criar e 

                                                           
9 Esses encontros acontecem em cidades e períodos diferenciados: em 1999 ocorreu o I ENEJA, no Rio de 
Janeiro; o II ENEJA ocorreu na cidade de Campina Grande – PB em 2000; o III ENEJA ocorreu na cidade de 
São Paulo em 2001; o IV ENEJA ocorreu na cidade de Belo Horizonte em 2002; o V ENEJA ocorreu na cidade 
de Cuiabá em 2003; o VI ENEJA ocorreu na cidade de Porte Alegre em 2004; o VII ENEJA ocorreu em 
Luziânia-GO em 2005; o VIII ENEJA ocorreu na cidade do Recife em 2006; o IX ENEJA ocorreu em Faxinal 
do Céu – PR em 2007; o X ENEJA ocorreu em Rio das Ostras – RJ em 2008; o XI ENEJA ocorreu na cidade de 
Belém em 2009; o XII ENEJA ocorreu na cidade de Salvador em 2011. 
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articular condições dinâmicas para o seu acontecer a partir de uma trilha, do que 

simplesmente querer dirigi-la por trilhos já definidos. (ARROYO, 2006). 

 Nessa perspectiva, penso ser necessário um aprofundamento e uma avaliação para se 

observar quais as possibilidades de realização de novas propostas de formação de professores 

de EJA para o futuro, tendo como grande desafio avaliar o que de fato funciona, o que deixou 

de funcionar, o que deve ser abandonado, desaprendido, construído ou reconstruído, tendo o 

velho como parâmetro, e sempre procurando respostas para indagações como: é possível 

modificar as políticas e as práticas da formação continuada dos professores da educação de 

jovens e adultos? Como repercutem essas políticas e inovações pedagógicas na formação e na 

prática cotidiana dos docentes? 

 Segundo Imbernón (2010, p. 27), é difícil – como, aliás, tudo nestes tempos – anunciar 

o futuro da formação continuada de professores. Ninguém pode negar que houve muitos 

avanços, mas é possível que ainda perdure em algumas instâncias formativas o pensamento 

sobre formação desenvolvidos nas décadas de 1980 e 199010. Mas as demandas para os 

professores do século XXI não estão mais relacionadas com as dos professores do início do 

século passado, diferença esta que deveria ser notada de forma desafiadora tanto na formação 

inicial quanto na continuada dos professores. Urge que se pensem novas diretrizes para a 

formação de professores, as quais possam vir a atender às diversas realidades educativas, 

dentre estas a educação de jovens e adultos, proporcionando novas alternativas de futuro, que 

provoquem reformas educacionais, não pontuais e silenciosas, mas sim uma reforma 

permanente de educação, ao menos para imaginar um futuro possível e uma desejável e nova 

formação continuada dos professores (IMBERNÓN, 2010, p.27). 

 No entanto, partimos do pressuposto de que estamos em um momento de configuração 

da EJA no Brasil, mas, se partimos da hipótese de que será a partir dessa configuração que se 

vai estruturar o perfil do educador, temos que pensar em outra proposta de formação. Estamos 

diante de alguns empecilhos, de certas divisões e de demandas como: por onde vamos 

caminhar? Para que lado? Isso porque, aparentemente, o caminho mais curto a ser tomado, 

segundo Arroyo (2006, p. 20,21), é o de configurar a EJA como modalidade de ensino do 1º 

                                                           
10A partir dos anos mil novecentos e noventa diversas reflexões e discussões foram desenvolvidas a respeito da 
formação continuada de professores, trazendo no seu bojo críticas às denominações de treinamento, capacitação, 
reciclagem e aperfeiçoamento, propondo-se novos paradigmas de formação e inserindo-se a expressão formação 
continuada como uma crítica aos termos anteriormente utilizados. Termos estes que não permitiam a construção 
da autonomia intelectual dos professores, tomando como referência as propostas de formação continuada, 
elaboradas previamente, a exemplo dos “pacotes prontos” de formação continuada elaborados e implementados 
pelo Ministério da Educação/MEC. Estas propostas eram apresentadas e implantadas nas salas de aula sem 
nenhuma discussão ou reflexão junto aos professores (BARROS, 2003, p.23). 
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ao 9º ano e ensino médio. Se isso vier a ocorrer, não terá sentido discutir a formação de 

professores de jovens e adultos, podendo, simplesmente, aproveitar os professores do 1º ao 9º 

ano oferecendo certa “reciclagem” para, em vez de falarem em criança ou menino, falarem 

jovem ou adulto. Talvez dessa maneira esse problema venha a ser resolvido. Reconhecemos 

que essa configuração do 1º ao 9º ano vem sendo, lamentavelmente, praticada por algumas 

administrações estaduais e municipais, o que nos leva a acreditar que, nesse contexto, não será 

necessário pensar em inovação para formação de professores de EJA, podendo se aproveitar o 

que se tem até então e continuar formando o professor generalista que atende crianças e 

jovens, no turno diurno e, no noturno, a jovens e adultos (ARROYO, 2006, p.21).  

 Ao contrário, se andarmos na direção do reconhecimento das especificidades da 

educação de jovens e adultos, compreender-se-á que necessário se faz definir um perfil 

específico do professor e da professora de EJA e, consequentemente, uma política específica 

para formação desses professores e dessas professoras, no sentido de garantir a construção de 

um professor de EJA dentro de uma perspectiva emancipatória, fazendo jus ao processo 

histórico de reação, força e muita luta na conquista dos espaços e dos avanços da EJA, como 

destaca o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 (BRASIL, 2000a). Este documento estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, trazendo toda a 

trajetória de luta e resistência, com o objetivo de garantir uma formação específica dos 

professores de EJA, tendo como foco central dessa política de formação o conhecimento 

necessário do perfil dos alunos e alunas da EJA. É imprescindível reconhecer quem são esses 

jovens e adultos, como se arquitetam como tal, e qual a história de vida desses sujeitos jovens 

e adultos trabalhadores, que têm uma trajetória de vida específica, que vivenciam situações de 

opressão, exclusão, marginalização, condenados a uma vida de sobrevivência, mas que lutam 

por uma vida de liberdade e de emancipação no trabalho e na educação. Como afirma o 

próprio Parecer:  

 
A formação dos docentes de qualquer nível ou modalidade deve considerar como 
meta o dispositivo no art. 22 da LDB. Ela estipula que a educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores. Este fim, voltado para todo e qualquer estudante, seja para 
evitar discriminações, seja para atender o próprio art. 61da mesma LDB, é claro a 
este respeito: 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 de desenvolvimento do educando... Com maior razão, pode-se dizer que o 
preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das exigências 
formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade 
diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse profissional do magistério deve 
estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de 
estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado 
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apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se 
nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como formação 
sistemática requer [...]. Vê-se, pois, a exigência de uma formação específica para a 
EJA. [...] trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com 
sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser 
ignoradas (BRASIL, 2000a, p. 50-51 grifos do original). 
 

 Destarte, consideramos necessária a superação destes desafios postos na atual 

conjuntara da educação de jovens e adultos que demanda a obtenção de novos instrumentais 

teóricos que venham a dar suporte aos professores da EJA, tornando-os capazes de construir 

uma prática docente fundamentada e caracterizada nas reais necessidades e possibilidades das 

pessoas jovens e adultas. Nessa direção, impõe-se a aquisição de saberes e conhecimentos 

para lidar com as novas formas de organização do espaço e tempo escolar, na tentativa de 

superação do modelo tradicional de pensar e fazer acontecer no cotidiano da sala de aula, 

repensando possibilidades e alternativas de superação desse modelo, com capacidade ética e 

capacidade profissional para reorganizar e reestruturar a organização curricular disciplinar e 

de seriação; permitindo aos jovens e adultos a realização e a concretização do seu percurso 

formativo diversificado e favorável às suas reais necessidades e condições de vida; superando 

todas as formas de aprendizagem que os excluíram, marginalizaram e os impediram de 

avançar, no período próprio de suas vidas, e em seu processo de escolaridade. 

 Visando a um melhor entendimento e compreensão desses desafios apontados para a 

EJA e para a formação continuada dos professores para essa modalidade de ensino, 

observamos as recomendações das pesquisas analisadas por Haddad (2000a p.15), que 

apontam: 

 

A formação continuada de professores deve ser feita numa estreita relação com a 
prática cotidiana, com acompanhamento sistemático do professor, para que se possa 
garantir algum retorno desta ação ao trabalho efetivo em sala de aula. Os 
‘treinamentos’ esporádicos, os cursos aligeirados e os programas de alfabetização 
sem continuidade garantida são avaliados nas pesquisas como instrumentos de 
desserviço à EJA, pois criam expectativas que não serão correspondidas, frustram 
alunos e professores, reforçam a concepção negativa de que não há o que fazer nesta 
modalidade de ensino. 
 

 
 Essas recomendações nos estimulam a procurar cada vez mais compreender como vem 

se dando a formação continuada de professores da educação de jovens e adultos no cotidiano 

da sala de aula, a partir das políticas de formação continuada implementadas por órgãos 

públicos como as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Neste sentido, trataremos 

de analisar esse tipo de formação oferecida aos professores de educação de jovens e adultos 



 

 

48

no Estado de Alagoas, com ênfase na Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Maceió, SEMED, objeto de estudo, na atual conjuntura11. 

2.2 A Formação Continuada de professores de educação de jovens e adultos no 
cenário/contexto alagoano 

 
 No sentido de melhor situar o processo de formação continuada dos professores de 

jovens e adultos no contexto alagoano, sentimos necessidade de localizar a trajetória histórica 

da educação de jovens e adultos no Estado de Alagoas. No contexto alagoano esse processo 

de formação sempre esteve vinculado às campanhas nacionais, ou foi por elas guiado, tendo 

por meta básica ensinar as pessoas jovens e adultas apenas a lerem e escreverem seu próprio 

nome em um curto espaço de tempo, a exemplo das várias campanhas que ocorreram em 

diferentes espaços da história da educação brasileira. São exemplos dessas campanhas: a) a de 

1947, no governo de Gaspar Dutra; b) o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, 

desenvolvido em pleno período da ditadura militar; c) o Programa Brasil Alfabetizado – PAS, 

em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso; d) o Programa Brasil Alfabetizado – PBA, 

realizado pelo MEC desde 2003, desenvolvido em todo o território nacional, com o 

atendimento prioritário a 1.928 municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou 

superior a 25%. 

 Desse total de municípios, 90%  localizam-se na região Nordeste, como podemos 

observar no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Consideramos atual conjuntura o período de realização desta pesquisa de 2009 a 2012, tempo em que se deu a 
investigação de campo, ao mesmo tempo em que considerei todo o percurso histórico de reformulação da atual 
política de formação da SEMED/DEJA- Maceió – Al. 
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Gráfico 2 – Taxa de analfabetismo da população de 15 anos a ou mais – Brasil e Grandes Regiões – 2004-

2009

 
Fonte – PNAD/IBGE (2010) 

 

As campanhas de alfabetização geralmente estão relacionadas aos déficits do 

atendimento no ensino Fundamental, provocando o aumento em números absolutos de jovens 

e adultos analfabetos, impedindo o acesso e a conclusão da escolaridade mínima a todo o 

cidadão brasileiro, garantida pela Constituição Federal como um direito público subjetivo. 

Essas campanhas sempre ludibriaram as expectativas da população em se escolarizarem, 

conferindo ao Estado de Alagoas os piores recordes nas estatísticas educacionais de 

analfabetismo, tanto na região Nordeste quanto no Brasil, segundo os gráficos 3 e 4, abaixo. 
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Gráfico 3 – Taxas de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, por UF – 2004 e 2009 

 
Fonte – PNAD / IBGE (2010) 

 

Gráfico 4 – Taxa da analfabetismo da população de 15 a 60 anos – Brasil, Grandes Regiões e UFs – 2004 e 2009 

 
Fonte – PNDA / IBGE (2010)   



 

 

51

Em face desse quadro educacional apresentado por Alagoas em pleno século XXI, 

Lira (1998, p. 32-33) mostra que a educação se coloca como estratégia fundamental para 

ancorar o processo de desenvolvimento autônomo do Estado. Considerando que o conceito de 

qualificação profissional corresponde ao novo paradigma tecnológico adotado até mesmo 

pelos países do Mercosul, tendo como fundamento a educação básica de bom nível, Alagoas, 

para se inserir de forma competitiva em nível do Nordeste, do Brasil e do Mercosul, terá que 

necessariamente elevar os padrões de educação e universalizar o ensino fundamental nos anos 

iniciais. Estes são requisitos mínimos para o aumento da produtividade e para a construção de 

uma sociedade medianamente moderna. 

 Considerando que a oferta de educação de qualidade para todos constitui-se no ato 

mais importante e estratégia fundamental para qualquer processo de desenvolvimento, a 

universalização de uma escola de qualidade será a condição ímpar para a consolidação dos 

valores humanos, democráticos e a partilha das riquezas geradas como condição sine qua non 

para uma convivência pacífica e para o exercício pleno da cidadania. Segundo Dourado, 

Oliveira e Santos (2007, p.9), 

 

A qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, e envolve múltiplas 
dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento de 
variedade das quantidades mínimas de insumos considerados indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e muito menos sem tais insumos 
[...]. Desse modo, a qualidade da educação é definida envolvendo a relação entre os 
recursos materiais e humanos bem como a partir da relação que ocorre na escola e na 
sala de aula. 
 
 

Em Alagoas, segundo o alerta de Lira (1998, p.33), a educação, além de contribuir 

para uma imediata elevação de distribuição da renda, terá o efeito de eliminar o círculo 

vicioso da reprodução da ignorância e da miséria no seio da maioria da população alagoana. 

Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 940) ainda esclarecem que pensar a qualidade social da 

educação induz a uma provocação para que seja assegurado um processo pedagógico efetivo 

que possa contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos de forma articulada com a 

melhoria das condições de vida e de formação da população. 

Assim, serão necessárias ações efetivas, que venham modificar esse quadro em nível 

educacional, permitindo a elevação da melhoria da qualidade de vida dessa população sofrida, 

marginalizada e excluída desse direito subjetivo, a educação, principalmente a classe 

trabalhadora, que precisará dessa via para sua inserção na sociedade alagoana, sem perder de 

vista sua realidade e seu cotidiano de vida.  
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Neste sentido, existem no Estado de Alagoas dois documentos que garantem a 

institucionalização da educação de jovens e adultos. Primeiro, a resolução CEB/CEE-AL Nº 

018/2002, que “Regulamenta a Educação de Jovens e Adultos no âmbito do Sistema Estadual 

de Ensino de Alagoas”. Segundo, o Parecer CEE/CEB nº 119/2009, que possibilita a 

organização da oferta apenas da Educação Básica e dos Exames. 

Consideramos a institucionalização da EJA, no Estado de Alagoas, fruto da histórica 

luta e resistência dos profissionais da educação que defendem no contexto alagoano uma EJA 

que atenda a grande demanda de pessoas jovens e adultas que ainda não conseguiram sair 

dessa condição de marginalidade e exclusão pela falta de educação como direito básico 

subjetivo de todos os cidadãos, brasileiros, como direito constitucional. 

 A partir disso, ainda nos apoiando em Lira (1998) entendemos que a problemática da 

educação em Alagoas não passa tão somente pelos recursos financeiros, mas também pela 

criação das condições objetivas para aquisição na escola dos saberes mínimos necessários 

para atender as exigências e demandas do mundo atual e da nova matriz tecnológica. O autor 

nos aponta que é obrigação do governo e dever da sociedade atuar conjuntamente para 

promover a educação no Estado de Alagoas, o que está diretamente associado a uma adequada 

formação e valorização profissional dos professores, a uma mudança curricular, a novas 

formas de gestão escolar e a uma rigorosa avaliação, tanto interna quanto externa, do processo 

ensino aprendizagem (LIRA, 1998). 

 Isso leva-nos a crer que, em termos de oferta da Educação de Jovens e Adultos em 

Alagoas, muitos desafios e lacunas ainda serão enfrentados, principalmente no que diz 

respeito à formação continuada dos professores de EJA.  

 Barros (2003), em pesquisa que resultou em dissertação de mestrado, aponta como 

vem se dando a formação continuada das professoras alfabetizadoras de EJA na rede estadual, 

onde constatou, a partir da fala das próprias professoras alfabetizadoras investigadas, a 

inexistência de uma formação inicial e continuada específica para a área de atuação que 

ofereça os elementos necessários à prática pedagógica com pessoas jovens e adultas por parte 

das agências formadoras e empregadoras no Estado de Alagoas. A pesquisa também assinala 

que o espaço privilegiado de formação continuada dos professores de educação para pessoas 

jovens e adultos da rede estadual se constitui basicamente da prática desenvolvida no contexto 

da sala de aula, sem nenhum processo de acompanhamento e avaliação externa por parte da 

instância empregadora. 
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 Desse modo, o que se observa no atual contexto é que a rede estadual ainda se mantém 

desprovida de uma política de formação continuada para os professores de educação de jovens 

e adultos. Além disso, apresenta resquícios de uma visão mecanicista de alfabetização como 

consequência da ausência do processo de formação com a visão e a compreensão de que 

ensinar a jovens e adultos é coisa fácil, e que qualquer pessoa pode fazê-lo, mesmo 

desprovida do conhecimento específico para atuar como professor de EJA (BARROS, 2003). 

 É perceptível, também, que a Lei nº 6.757, de Agosto de 2006, que aprovou o Plano 

Estadual de Educação (PEE) para o período de 2006 a 2015, precisa ser colocada na pauta das 

reivindicações da EJA, uma vez que traz no seu bojo a inclusão da educação de jovens e 

adultos como modalidade de ensino, fundamentada na concepção de alfabetização de caráter e 

natureza populares.  

 

 O Fórum Alagoano de Educação de Jovens e Adultos apresenta neste PEE/AL, 
como base, uma prática alfabetizadora de natureza e caráter populares que supere a 
ideia de campanha assistencialista e de caráter compensatório. As campanhas 
sempre encararam o analfabetismo como um mal que precisa ser combatido em 
período estanque. Além de conceberem o sujeito analfabeto como o principal 
responsável por não ter frequentado a escola, e, quando a frequntou, não ter 
aprendido e não ter se alfabetizado. Nesta proposta defendemos que o Estado, 
juntamente com a sociedade civil, devem se responsabilizar por saldar esta dívida 
com estes sujeitos, os quais têm sido discriminados, por terem sido excluídos do 
processo de escolarização. Estas políticas devem também proporcionar a essas 
pessoas a devida permanência na escola, que não deve ser de apenas um ano, mas 
que possibilitem a conclusão dos estudos até o Ensino Médio, para que não sejam 
futuros analfabetos funcionais (ALAGOAS, 2006, p. 43). 

 

 Dessa forma, observa-se a definição das Diretrizes Político-Pedagógicas no PEE, Lei 

nº 6.757, no sentido de assegurar a consecução e implementação do Plano, tornando-se essas 

diretrizes primordiais para o alcance dos objetivos e das metas desejadas para a educação de 

jovens e adultos no Estado de Alagoas, considerando e respeitando sua especificidade, e 

complexidade. É válido chamar a atenção para que se perceba a importância da diretriz 5.2.3 

da referida lei que trata da  

 
Profissionalização do magistério responsável pela educação de jovens e adultos com 
uma política de valorização que reconheça seu sentido social, a defesa das condições 
de trabalho e de vida dos docentes dessa modalidade de educação, mediante um 
vínculo necessário à conquista da melhoria da qualidade da educação e do 
reconhecimento dos seus profissionais pela sociedade (ALAGOAS, 2006, p. 44). 
 

 Tenho clareza de que a formação continuada dos professores de educação de jovens e 

adultos é fundamental, mas, além disso, necessário se faz uma sólida formação inicial, 
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considerando as especificidades e particularidades das pessoas jovens e adultas, principais 

atores da prática docente. A deficiência de uma formação inicial de qualidade poderá causar 

sérias implicações para a prática docente no cotidiano da sala de aula, que passa a exigir do 

professor o desenvolvimento do saber e do fazer pedagógico pautado em bases científicas e 

pedagógicas, podendo assim surgir, no seu caminhar profissional, problemas muitas vezes 

intransponíveis para serem sanados no processo da formação continuada. Concordamos com 

Nóvoa (1991, p. 24) quando afirma: “Pparece evidente, que, tanto as Universidades como as 

escolas, são incapazes isoladamente de responder estas necessidades”.  

 Para tanto, considero ser imprescindível que a instância empregadora, em nível de 

Estado, diante dos desafios apontados pela ausência da formação continuada dos professores e 

professoras de Educação de Jovens e Adultos, faça valer o que preconiza o Plano Estadual de 

Educação na sessão que trata das Modalidades de Ensino no que se referem à EJA, 

considerando especificamente as recomendações do Fórum Alagoano da Educação de Jovens 

e Adultos e o que nos recomenda Nóvoa, quando afirma que 

 

A formação continuada deve estar articulada com o desenvolvimento profissional 
dos professores, tornando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um 
objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem 
em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos 
acadêmicos (NÓVOA, 1991, p. 30). 

 

 Nesse sentido, parece-nos ser imperativa a implementação, nas instâncias 

empregadoras do Estado de Alagoas, de uma sólida política de formação continuada para os 

professores de Educação de Jovens e Adultos como Política Pública de Estado, considerando 

que as políticas de Estado refletem decisões e processos, transformados em leis, ações, 

práticas e discursos, que advertem e confirmam a real possibilidade de elas transcenderem as 

circunstâncias e motivações momentâneas, típicas de um mandato ou de um governo, 

indicando, a longo prazo, um nível de legitimidade e estabilidade social no horizonte. E não 

uma Política de Governo, porque essas refletem, de forma incontestável, o projeto passageiro 

e circunscrito que identifica o grupo de poder, por isso estão inscritas no raio de 

possibilidades de serem alteradas ou abandonadas, no curto prazo, em face da eminência de 

alternância do poder com a assunção de um novo grupo ao comando hegemônico da máquina 

estatal (GOMES; AZEVEDO, 2009, p. 188-189), considerando e valorizando a escola como o 

lócus privilegiado da formação, movendo-se da retórica à ação. 
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2.3 A Formação Continuada de professores de educação de jovens e adultos no 
Município de Maceió 

 

 Assim como foi situado o processo de formação continuada dos professores de jovens 

e adultos no contexto alagoano, sentimos necessidade de situar a formação continuada dos 

professores que atuam junto a esse grupo da população na trajetória histórica da EJA no 

contexto do Município de Maceió. Segundo Queiroz (2004, p. 82, apud MACEIÓ, 2012, p. 

57), no contexto sócio-histórico das políticas educacionais do Brasil, até o início da década de 

1990, percebe-se uma ausência de políticas públicas nessa área; todas as experiências 

desenvolvidas até então tinham apenas o objetivo de ensinar a ler, escrever e contar e estavam 

sempre atreladas às iniciativas do Governo Federal. 

 Semelhante à Rede Estadual, o Município de Maceió também esteve vinculado às 

campanhas nacionais ou por elas guiado, sendo apenas um mero repassador dos projetos do 

Governo Federal, por intermédio da Fundação Educacional de Maceió – FEMAC. O governo 

municipal apenas gerenciava, por meio de convênio, a distribuição de verbas, materiais e 

certificados, permanecendo assim até a extinção do MOBRAL em 1980 e da Fundação 

Educar em 1990 (MACEIÓ, 2012, p. 57).  

 Essas medidas, segundo o PME (2012, p. 57), deixaram na orfandade as iniciativas 

particulares, inclusive das Organizações Não Governamentais – ONGs, uma vez que aquela 

fundação financiava as ações da Educação de Jovens e Adultos, tendo as instâncias 

mencionadas, entre elas a Fundação Educacional de Maceió – FEMAC, que assumirem essa 

modalidade de ensino. 

 Vê-se, pois, que a educação de jovens e adultos, em Maceió, a exemplo do contexto 

nacional, foi considerada uma educação marginalizada, de segunda categoria, voltada para 

uma população alvo que nunca conseguiu concluir seus estudos ou nunca frequentou a escola. 

Essa mesma conjuntura, ao longo da história da educação do município de Maceió, deixou de 

garantir a continuidade dos estudos dos excluídos da escola, na infância, permitindo o 

acúmulo do percentual de 22,7 % de analfabetos absolutos, como demonstra o quadro 

retrospectivo (Quadro 1), que aponta a realidade da educação de jovens e adultos no 

Município de Maceió no atual contexto.    
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Quadro 1 – Comparação entre a população analfabeta no Brasil 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE POPULAÇÃO ANALFABETA NO BRASIL,  

NORDESTE, ALAGOAS E MACEIÓ, EM 2004 E 2009 

REGIÂO População analfabeta de 15 anos ou 

mais de idade – 2004 

População analfabeta de 15 anos ou 

mais de idade – 2009 

Brasil 12,4% 10,7% 

Nordeste 15,0% 12,4% 

Alagoas 30,0% 25,0% 

Maceió 13,2% 9,5% 

Fonte – INEP/IBGE, 2009. 

 

Os dados apresentados parecem animadores se compararmos Maceió ao Brasil, ao 

Nordeste e a Alagoas. No entanto, esse percentual significa que atualmente 156.862 alagoanos 

residentes na Capital do Estado de Alagoas, Maceió, ainda se encontram excluídos de 

qualquer possibilidade de melhoria de qualidade de vida e de inserção social, uma vez que o 

sujeito trabalhador precisa ter o domínio mínimo de letramento12 como condição 

indispensável para ser inserido principalmente no contexto do mundo do trabalho.  

 Em 1993, em decorrência da presença na Secretaria Municipal de Educação de 

Maceió/ SEMED de uma representante da coligação de partidos políticos progressistas que 

conseguiram chegar ao poder público municipal – representando um avanço histórico na 

política da capital alagoana –, delineou-se um novo perfil político, abrindo novos horizontes 

para a educação do Município de Maceió e consequentemente para a Educação de jovens e 

Adultos, a partir do Plano de Ação para o período de 1993/1996, que tinha como uma das 

suas diretrizes para a educação: 

 

Atender às necessidades de acesso à cultura letrada de crianças, jovens e adultos do 
município de Maceió, sobretudo dos oriundos das camadas menos favorecidas da 
população, provendo-lhes competências que favoreçam sua atuação como cidadãos 
críticos e conscientes na vida econômica, social, política e cultural da comunidade 
em que vivem (MACEIÓ, 1993, p. 17). 
 

 Nesse mesmo plano foram definidas as Linhas de Ação para que fossem alcançados os 

objetivos da SEMED/Maceió, que também eram objetivos do Plano Decenal do MEC, através 

das quais poderiam ser geradas as condições de reflexão sobre o quadro em que se encontrava 

a educação municipal à época. Entre essas Linhas de Ação merece ser destacada a de nº 4, 

voltada diretamente para a educação de jovens e adultos: “Estruturação e institucionalização 
                                                           
12 Recentemente, alguns autores têm realizado estudos e pesquisas sobre os diferentes níveis de letramento entre 
os alfabetizandos. Consultar: Soares (1998), Ribeiro (1999) e Kleiman (2000). 
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da educação continuada de jovens e adultos para atender ao contingente atual de analfabetos e 

elevar os níveis de escolaridade dos subalfabetizados” (MACEIÓ, 1993, p 18).  

 
 Nesse contexto da política do município de Maceió, Costa (2000, p. 11) aborda a 

questão da formação continuada na Educação de Jovens e Adultos, apontando que nos dois 

primeiros anos dessa nova conjuntura governamental houve um maciço investimento no 

processo de formação continuada dos professores de educação de jovens e adultos, apesar do 

grupo que coordenava os cursos de formação não terem ainda naquele momento uma proposta 

pedagógica. A equipe se prontificava a fazer leituras com o objetivo de melhor qualificar o 

trabalho, tendo o referencial político filosófico de Paulo Freire para embasar as discussões 

pedagógicas. 

  Contudo, ainda segundo Costa (2000), o quadro de professores resistia à mudança, 

pois estes vinham de uma realidade de 20 anos sem nenhuma forma de acompanhamento 

sistemático, trazendo na bagagem profissional experiências com o ensino de adultos 

adquiridos no antigo MOBRAL, despreparados, desestimulados pelos baixos salários, com a 

direção escolar omissa com relação à EJA, falta de acesso a qualquer material didático além 

do giz. O livro didático que os professores utilizavam para as aulas com as crianças era o 

mesmo de onde tiravam as atividades para serem trabalhadas com os jovens e adultos no turno 

noturno, 

 Prosseguindo a análise, Costa (2000) observa que o último encontro de capacitação 

que os professores de EJA lembravam, datava de 1972 e nele não havia sido abordada 

nenhuma questão em relação à educação de jovens e adultos, e que durante 20 anos não 

aconteceram cursos ou acompanhamento sistemático dos trabalhos. Ainda segundo a autora, 

diante dessa realidade apresentada, buscou-se a parceria com a Universidade Federal de 

Alagoas, no sentido de construir um Projeto Pedagógico em que estivessem presentes as 

ideias da administração popular para a educação de jovens e adultos (COSTA, 2000). 

 Ainda nos apoiando em Costa (2000), observa-se que só com a realização de concurso 

público para professores, nessa nova realidade da educação municipal, ocorreram mudanças 

significativas no trabalho da educação de jovens e adultos. Com a renovação da maior parte 

do quadro de professores, foi possível e necessário reiniciar todo o trabalho de capacitação 

desses novos profissionais, havendo uma melhor aceitação da proposta de trabalho do 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA. A autora reconhece como decisivo 

para o êxito de muitas mudanças das ações realizadas na educação de jovens e adultos, nesse 

contexto, o ingresso dos novos professores concursados na rede municipal. 
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 Costa (2000, p. 12) nos mostra como o processo de formação continuada foi modificado a 

partir de 1995: 

 
O processo de formação continuada foi modificado, os professores foram divididos 
por grupos de bairro, denominados zonais. Os cursos de capacitação permaneceram, 
mas, com os zonais os encontros tornaram-se mais sistemáticos. Desde aquele 
período, a cada terça-feira, os professores se reúnem de acordo com a sua região, no 
seu horário de departamento, para discutirem o trabalho que estão desenvolvendo 
em sala de aula. [...] A partir de 1997, foram introduzidas novas concepções 
teóricas, especialmente as ideias de Vygotsky, buscando assim, responder questões 
suscitadas através dos professores nos encontros semanais. Apesar de sempre 
procurarmos estar atentos às necessidades levantadas por nossos professores, 
percebemos que mudanças significativas não ocorreram. [...] A questão que nos 
preocupava era porque os professores não mudavam ou porque ofereciam resistência 
a um processo de mudança. [...] A complexidade do ato educativo nos obriga a 
definir com clareza o que queremos e o por que queremos mudar como afirma 
Nóvoa (1988) a forma como os professores organizam sua rotina diária acaba por se 
constituir uma ‘segunda pele profissional’,o que num certo sentido deixa os 
professores indisponíveis à mudança (grifos da autora). 
 

 
 Essas considerações nos levam a perceber que o desafio posto para o processo de 

formação continuada é como fazer a ruptura dessa “segunda pele profissional” dos 

professores e das professoras da EJA, uma vez que o contexto educacional da atualidade vem 

requerer novas práticas e posturas no cotidiano da sala de aula, levando a uma profunda 

reflexão de como esse processo formativo é reconhecido pelos professores de educação de 

jovens e adultos no contexto educacional do município de Maceió. 

 Neste sentido Barros (2003), em sua pesquisa de mestrado, também buscou dados 

sobre como vinha se dando a formação continuada das professoras alfabetizadoras de EJA na 

rede municipal de Maceió, considerando a fala das próprias professoras alfabetizadoras 

envolvidas na pesquisa, e constatou uma característica de simultaneidade na fala dessas 

profissionais ao reconhecerem como vinha acontecendo o seu processo formativo continuado. 

As professoras alfabetizadoras da rede municipal da cidade de Maceió revelaram em suas 

falas que o seu processo de formação continuada ocorria em duas direções. Primeiro, a grande 

maioria elegeu os cursos oferecidos pelo DEJA/SEMED como espaços privilegiados de 

formação continuada. Segundo, a minoria das professoras alfabetizadoras considerou como 

espaço da formação apenas a prática cotidiana, ou seja, o dia a dia da sala de aula, a troca de 

experiências com outros companheiros de trabalho e com os próprios alunos. 

 A partir de tais evidências, percebe-se que a rede municipal de ensino de Maceió tem 

em sua caminhada histórica, a partir da década de 1990, uma preocupação com a formação 
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continuada dos professores de educação de jovens e adultos, sem deixar de considerar os 

desafios e complexidades dessa ação politico-pedagógica.  

 

Reconhecer a complexidade do pensamento e da prática docente significa aceitar 
que a educação, como fenômeno social, é uma rede aberta; que essa abertura faz 
com que, às vezes, se tomem decisões sem reflexão prévia, de forma intuitiva; que 
promover uma formação que facilita a reflexão e a intuição pode fazer com que os 
professores sejam melhores planejadores e gestores do ensino-aprendizagem e, por 
que não, agentes sociais, que podem intervir, além disso, nos complexos sistemas 
éticos e políticos da estrutura social e laboral (IMBERNÓN, 2010, p. 101). 
 
 

 Passamos, pois, à compreensão de que a formação continuada dos professores de 

educação de jovens e adultos na atual conjuntura da Secretaria Municipal de Educação vem se 

constituindo em uma preocupação do Departamento de Educação de Jovens e Adultos. Este 

tenta manter seu compromisso e resistência política, histórica, trabalhando para que os 

processos formativos dos professores de educação de jovens e adultos venham a ser uma 

Política Pública de Estado e assim a escola torne-se o lócus privilegiado da formação como 

um verdadeiro continuum, buscando manter o trabalho descentralizado, com os formadores do 

DEJA, assumindo a coordenação da formação no contexto das escolas a partir de uma política 

de formação continuada baseada nos princípios da descentralização. 

Para que a escola seja efetivamente esse lócus privilegiado da formação, deve-se 

privilegiar a análise e a reflexão, visando à construção de um currículo crítico, embasado na 

Rede Temática. Esta tem como pressuposto básico a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de saberes a partir da realidade sociopolítica e cultural dos alunos, dos 

professores e da comunidade, tendo o chão da escola como espaço primordial para que o 

processo de ensino e aprendizagem aconteça com qualidade. É fundamental, também, a 

implementação e reorganização curricular na Educação de Jovens e Adultos, a partir da 

percepção do currículo como resultado de uma ciência crítica e transformadora, que tenta 

assegurar tais mudanças através do objetivo de Nº 12 do Plano Municipal de Educação13: 

 
Parcerias com instituições formadoras, garantindo oportunidades de formação inicial 
e continuada para os profissionais da EJA, bem como a realização de pesquisas 
específicas na área. 12.1. Garantir, a partir da vigência do plano, por meio de 
concurso público, professores do quadro permanente para atender à EJA; 12.2.  
Estabelecer, ao final do primeiro ano de vigência deste plano, uma Política de 
Formação Continuada específica para os docentes de EJA; 12.3. Garantir durante 
toda a vigência deste PME, o apoio aos docentes da rede municipal que, sendo 
selecionado para cursos de pós-graduação relacionados à área de atuação, 

                                                           
13 O Plano Municipal de Educação se encontrava, enquanto documento oficial, na sua versão preliminar, durante 
esta pesquisa, foi aprovado no dia 01 de Fevereiro de 2012 – Lei nº 6333 - 2012.  
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desenvolvam pesquisas; 12.4. Fomentar pesquisas em EJA, tendo como objeto de 
estudo as ações realizadas no município de Maceió, durante a vigência deste plano 
(MACEIÓ, 2012, p.65). 

 

 Nesse aspecto, o Departamento de Educação de Jovens e Adultos - DEJA procura 

manter o processo formativo nas escolas, com acompanhamento sistematizado pelos 

formadores, envolvendo professores e coordenadores pedagógicos das escolas que vêm 

assumindo a proposta de trabalhar na perspectiva de construção de um currículo crítico para 

atender a demanda de educação de jovens e adultos, tendo como pressuposto teórico-

metodológico básico a Rede Temática.  

No entanto, essa realidade não se caracteriza pela abrangência de todas as escolas. 

Ainda existem escolas que resistem ao processo de formação continuada, constituindo-se em 

uma preocupação pedagógica e política do DEJA, que pensa a formação enquanto Política 

Pública e não apenas como momento pontual de uma gestão ou vontade de um grupo. O 

DEJA reconhece essa revisão curricular e a implementação de uma nova metodologia como 

diretrizes e base pedagógica para a EJA, a qual, pautada na concepção de um currículo crítico 

construído a partir da realidade concreta dos alunos, possa constituir-se como Política Pública 

de Formação Continuada da Rede Pública Municipal, sob a coordenação, acompanhamento e 

avaliação do DEJA/SEMED. Esse é o desafio posto na atual conjuntura do Departamento de 

Educação de Jovens e Adultos - DEJA/SEMED.  

 

2.4 A Formação Continuada do professor para atuar na Educação de Jovens e Adultos 

 

 Pensar na formação continuada do professor para atuar na educação de jovens e 

adultos, após este passeio pelo contexto nacional, alagoano e do município de Maceió, levou-

me à reflexão de que necessário se faz repensar e inovar os processos de formação continuada 

dos professores que atuam nessa modalidade educativa, uma vez que ainda encontramos 

professores que não possuem formação específica para atuarem na área. 

 Sem a devida qualificação, os professores passam a desenvolver uma prática docente 

desprovida de mecanismos que atendam as especificidades e peculiaridades dos sujeitos 

jovens e adultos em processo de escolarização. Muitas vezes, fazem uso de atividades 

descontextualizadas, desconsiderando a realidade e o contexto sócio-histórico dos alunos, 

utilizando mecanismos de reprodução do seu processo de escolarização para determinar a 

metodologia de trabalho a ser desenvolvida na sala de aula, ou fazem uma transposição 

inadequada do modelo consagrado ao ensino fundamental do 1º ao 9º ano e ensino médio. 
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 Nesse sentido, é preciso que os professores da educação de jovens e adultos, no seu 

processo de formação continuada, se apropriem de fundamentos teórico-metodológicos para 

que possam incluir na sua prática cotidiana novos referenciais teóricos que possam atender as 

demandas e características específicas da educação de jovens e adultos com uma visão, 

postura e “saberes fundamentais à prática educativa-crítica ou progressista” (FREIRE, 1999, 

p.24), segundo os quais “[...] 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. 

Não há docência sem discência” (FREIRE, 1999, p.25). 

 Seguindo essa ideia, acredito ser possível, em um processo de formação continuada 

enquanto Política Pública de Estado, formar continuamente o professor para atuar na 

educação de jovens e adultos. E creio ainda que esta formação contínua possa ter como 

princípios norteadores a dialogicidade, a autonomia, a democracia, em que alunos e 

professores constituem-se sujeitos produtores de conhecimento. “Educador e educando, os 

dois seres criadores libertam-se mutuamente para chegarem a ser, ambos criadores de novas 

realidades” (FREIRE, 1980, p.10), numa relação de respeito e amadurecimento diante das 

diversidades histórico-social e cultural, reconhecendo a importância da relação professor-

aluno no contexto da sala de aula, compreendendo que ambos fazem parte do processo de 

ensino e aprendizagem, e na qual o professor possa compreender e respeitar as especificidades 

deste processo e os modos de ser e de aprender das pessoas jovens e adultas. 

 

Para os filhos das classes trabalhadoras, a escola, além do seu papel específico de 
lidar com a cultura, com os conhecimentos socialmente produzidos e com 
habilidades mínimas de uma sociedade letrada, tem também a função de criar redes 
significativas de socialização e de sociabilidade, necessárias à construção de suas 
identidades individuais e coletivas. A função socializadora é aqui entendida como 
um conjunto de relações significativas, porém sem necessidades e interesses 
específicos. [...] a escola pode constituir-se num espaço diferente. [...] entre o 
cansaço do trabalho e os problemas com a família, eles preferem a escola 
(MARQUES, 2002, p.99). 
 
 

 Necessário se faz, portanto, uma ruptura da concepção de “educação bancária” e a busca 

de uma concepção de “educação libertadora, problematizadora” e contextualizada. Segundo 

Freire (1987, p. 67), “Ao contrário da ‘bancária’, a educação problematizadora, respondendo à 

essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade nega os comunicados e 

existencía,[sic] a comunicação” (grifos do autor).  

 Por tudo isso, entende-se que para ser professor que venha a atuar na Educação de 

Jovens e Adultos torna-se imprescindível uma formação continuada comprometida não só 
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com a formação didático-pedagógica, mas, também, com a formação política, na perspectiva 

de ampliar os horizontes da prática docente para fora do ambiente escolar, permitindo ao 

professor compreender as relações sociais, políticas, históricas e econômicas para além do 

contexto da sala de aula, compreendendo que “Não há educação fora das sociedades humanas 

e não há homem no vazio” (FREIRE, 2000, p. 43). Todas estas relações sociais estão 

presentes no espaço da sala de aula a partir das relações e realidades dos alunos, considerando 

que não existe prática educativa desvinculada da prática social. É nesta relação que acontecem 

os processos de educação e de aprendizagem dos sujeitos ao longo da sua escolaridade, e 

ampliam-se os compromissos e responsabilidades do professor no processo de ensinar. 

 
Convém ressaltar que a democratização da relação pedagógica, segundo a concepção 
freireana, não anula o papel do professor na direção do processo pedagógico. Pelo 
contrário, redimensiona e amplia sua responsabilidade, exigindo-lhe competência 
para exercer a ação docente, com a autoridade que o papel lhe confere por meio de 
conhecimentos e habilidades necessárias á prática pedagógica (SÁ, 2012, p.33). 
 

 

 A prática pedagógica do professor que pretende atuar na educação de jovens e adultos 

deverá estar voltada para o saber e o fazer comprometidos com a superação da fragmentação 

do trabalho docente, procurando relacionar teoria e prática na perspectiva da construção de 

um currículo crítico que pressupõe a exigência da ampliação das dimensões do trabalho 

docente para além da perspectiva técnica e da sala de aula, considerando todas as demais 

dimensões do trabalho docente: estética, política e ética.  

   Dessa forma, deve-se considerar o processo de formação continuada do professor da 

educação de jovens e adultos desde a sua inserção na profissão e ao longo de todo o seu ciclo 

de vida docente, observando o movimento do “[...] fazer e o refazer cotidiano, ordinário e 

coletivo, que necessariamente precisa ser realizado à luz de uma teoria que vai se constituindo 

práxis” (SILVA, 2004, p.357).  

 É neste movimento dialético-crítico que acredito ser possível formar continuamente o 

professor da educação de jovens e adultos. 

 

Com uma prática pedagógica concebida a partir de um processo contínuo de 
formação praxiológica enquanto intelectuais orgânicos comprometidos com a 
construção e a organização hegemônica das camadas populares excluídas, a partir de 
uma política curricular crítica. [...] No sentido de superação dos desafios da relação 
teoria-prática no contexto da sala de aula (SILVA, 2004, p. 354-355). 
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 A partir dessa perspectiva é que se deve pensar a possibilidade de uma ação/reflexão 

comprometida com a superação dos desafios apontados para uma prática inovadora dos 

professores que possam vir a atuar na educação de jovens e adultos. É na dimensão de um 

trabalho coletivo, participativo, que considere o contexto da escola enquanto espaço de 

formação, planejamento e organização da prática docente, tendo em vista um trabalho 

sistematizado e contínuo. Tal atitude implica o acompanhamento, assessoria e avaliação tanto 

das agências empregadoras como também dos coordenadores pedagógicos das escolas, como 

mobilizadores da ação de formação contínua, articulação e transformação da prática docente 

percebida como um ato político-pedagógico. 

Dessa forma, a escola poderá se constituir como o lócus privilegiado na construção de 

um currículo crítico, como anteriormente mencionado, construindo posturas, concepções e 

práticas pedagógicas que constituam inovação e transformação, tendo como pressuposto 

teórico básico o trabalho coletivo, solidário e participativo envolvendo toda a comunidade 

escolar: gestores, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários e alunos. Com isso, 

salienta-se a importância da escola como espaço de construção e produção do conhecimento, 

ou seja, espaço “[...] genuíno da construção curricular, criando e recriando a realidade com a 

comunidade” (SILVA, 2004, p. 354) na qual está inserida, tendo na figura do professor o seu 

agente pesquisador, comprometido com a transformação desse espaço como lugar da 

educação de jovens e adultos. 

Tem-se, então, um educador progressista, que poderá enfrentar os novos desafios da 

prática docente na realidade da educação de jovens e adultos enquanto ação político-

tranformadora que deverá ter sua base fundamental na reflexão crítica do professor sobre a 

prática (FREIRE, 1999, p.43). É aquele professor que atua como agente, líder e representante 

da organização escolar, tendo sua identidade profissional definida pelo papel que exerce e o 

status que possui na organização do trabalho (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 43) no contexto 

da escola e da sala de aula da educação desse segmento da população. 
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3 METODOLOGIA: A BUSCA DO CAMINHO 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever a metodologia utilizada na pesquisa, os 

procedimentos para a obtenção dos dados, as observações realizadas nas escolas campo de 

estudo e as participações nos processos formativos das escolas no âmbito da SEMED – 

Maceió. A pesquisa envolveu 04 escolas, 11 professoras14 e 11 salas de aula do primeiro 

segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, pertencentes à Rede Municipal de Ensino 

de Maceió – RME. 

Nesta pesquisa a opção adotada foi a abordagem qualitativa, utilizando a técnica de 

observação com registro no diário de campo, aplicação de questionários e entrevistas. 

As quatro escolas envolvidas na pesquisa foram selecionadas seguindo os seguintes 

critérios: ofertarem no período noturno o 1o segmento de EJA, não estarem vinculadas a 

nenhum programa ou projeto de governo e que estivessem localizadas na periferia da cidade 

de Maceió. Para resguardar a identidade das escolas, elas serão nomeadas de Escola Via 

Láctea, Escola Elíptica, Escola Sombrero e Escola Andrômeda; e para resguardar a identidade 

das professoras, utilizaremos as identificações: Professora 1 (P1), Professora 2 (P2), 

Professora 3 (P3), Professora 4 (P4), Professora 5 (P5), Professora 6 (P6), Professora 7 (P7), 

Professora 8 (P8), Professora 9 (P9), Professora 10 (P10), Professora 11 (P11).  

Tanto os questionários quanto as entrevistas15 foram numerados seguindo a mesma 

ordem da numeração das professoras envolvidas e de acordo com o número da pergunta do 

questionário. Por exemplo: P1Q1E1q1 – Professora 1(P1), Questionário 1 (Q1), Entrevista 1 

(E1), Questão 1 (q1); P2Q2E3OB1 – Professora 2 (P2);  Questionário 2 (Q2); Entrevista 3 

(E3), Observação 1 (OB1), Diário de Campo (DC). 

Os dias de observação nas escolas foram definidos juntamente com as coordenadoras 

pedagógicas e as professoras das salas de aula a serem observadas, selecionadas previamente 

em reunião com as docentes que aceitaram participar da pesquisa.  

 

3.1 A opção metodológica 
 

Escolher um caminho para desenvolver uma pesquisa leva-nos sempre a tomar decisão 

e a fazer opção sobre como intervir na realidade. 

                                                           
14 Identificamos como professoras porque todos os sujeitos/profissionais envolvidos nas observações de sala de 
aula são do sexo feminino. 
15 Roteiro de Questionários e Entrevistas em anexo. 
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Minha opção nesta investigação foi pela pesquisa qualitativa. A escolha dessa 

abordagem deve-se à compreensão de que ela se mostra mais apropriada à investigação do 

objeto de estudo em questão. 

 
Na pesquisa qualitativa todas as pessoas que participam da pesquisa são 
reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas 
adequadas para intervir nos problemas que identificam. Pressupõem-se, pois, que 
elas têm um conhecimento prático, de senso comum e representações relativamente 
elaboradas que formam uma concepção de vida e orientam as suas ações individuais 
(CHIZZOTTI, 2009, p. 83). 

 

Considera-se que tal abordagem valoriza mais o processo que o produto, uma vez 

que tem a preocupação em retratar a perspectiva dos participantes, produzindo dados que são 

passíveis de descrição e críticas, observando um fenômeno com o intuito de descrevê-lo e 

interpretá-lo, possibilitando o estudo de um universo de significados, de processos e de 

fenômenos que não são medidos quantitativamente (ANDRÉ; LUDKE, 2004). 

Por meio da abordagem qualitativa, a pesquisa será fundamentada numa linha de 

pensamento e em uma postura pautadas na concepção dialético-crítica. 

 
A dialética materialista se explica ao mesmo tempo como uma postura, um método 
de investigação e uma práxis, um movimento de superação e transformação. Há, 
pois, um tríplice movimento, de crítica, de construção do conhecimento ‘novo’, e da 
nova síntese no plano do conhecimento e da ação (FRIGOTO, 2002, p. 79). 
 
 

 Na concepção dialética, a ciência é apresentada como um produto da ação humana, 

possuidora de características históricas, enquanto fenômeno em permanente evolução, 

inserido no movimento das constituições sociais. Por isso, a nossa escolha da abordagem 

dialética para subsidiar esta pesquisa, considerando que ela permite uma visão dinâmica dos 

fenômenos educativos, uma vez que o pesquisador poderá estar inserido como um 

investigador do significado das ações, e pela sua afirmação como um dos métodos de pesquisa 

possível para as Ciências Humanas e Ciências Sociais, proporcionando possibilidades de 

estudo e investigação de forma adequada sobre as práticas pedagógicas e das ações educativas 

no dia a dia do contexto escolar.  

 

3.1.1  Refletindo sobre a Realidade: Análise documental 

 

 A análise documental foi um dos procedimentos utilizados nesta pesquisa, centrando-

se tal análise nos documentos escritos existentes no âmbito da Secretaria Municipal de 
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Educação – SEMED, do Departamento de educação de Jovens e Adultos – DEJA e das 

Escolas envolvidas no estudo. Tal procedimento possibilitou o conhecimento e o 

levantamento de informações que, segundo Laville (1999, p. 162), constituem sempre a 

provisão de base dos trabalhos da pesquisa, que neste caso em particular são a filosofia, os 

princípios básicos, os objetivos que permeiam a Política de Formação Continuada do 

DEJA/SEMED e sua repercussão nos processos formativos e no contexto da sala de aula, 

compreendendo que “[...] os documentos constituem uma fonte de pesquisa estável e rica, 

pois permanecem através do tempo, podendo servir de base a diferentes estudos, dando assim 

mais estabilidade aos resultados obtidos” (CAPPELLETTI; ABRAMOWICZ, 1986, p.223). 

Os documentos analisados na pesquisa foram: as Propostas de Programa e Política de 

Formação dos Profissionais da Educação do Município de Maceió; os Projetos Políticos 

Pedagógicos das Escolas investigadas; os Planos de Trabalho das Professoras; os Planos de 

Formação Continuada; Teses de Doutorado; o Plano Municipal de Educação16; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96; Lei Nº 12.061, de 2009; 

Decreto nº 3.860; Constituição Federal de 1988. 

Os documentos analisados nos permitiram perceber os passos dados pelas instituições 

acima mencionadas, no sentido de ser implementada na rede municipal de educação de 

Maceió uma nova proposta curricular na educação de jovens e adultos, e os possíveis e 

necessários caminhos a serem percorridos, além das possibilidades, limites e desafios que 

poderão ser evidenciados nessa caminhada. Desta forma, foi possível confirmar e legitimar os 

dados obtidos na analise documental, a partir das entrevistas, dos questionários e das 

observações em sala de aula, das participações nos encontros pedagógicos de formação 

continuada nas escolas e na SEMED, nos contatos informais com coordenadores escolares e 

da SEMED registrados no diário de campo.  

Justificamos a importância da análise documental nesta pesquisa por considerar 

significativo o seu valor nas pesquisas educacionais, quando vinculada a outros instrumentos 

de investigação, permitindo que os dados obtidos a partir de um método possam ser 

aprofundados através de outro, quando duas ou mais abordagens do mesmo problema 

produzem resultados similares. Com isso aumenta a confiança em que os resultados refletem 

mais o aquilo que nos interessa do que os métodos que usamos (HOLSTI, 1969, apud. 

CAPPELLETTI; ABRAMOWICZ, 1986, p. 225). 

                                                           
16 Versão ainda preliminar. 
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3.1.2 Interrogando a realidade: questionários e entrevistas 

 

  3.1.2.1 Questionários 
 

Na pesquisa qualitativa, podemos usar o questionário com a finalidade de adquirir 

informações generalizadas e amplas que venham a permitir, posteriormente, uma possível 

análise e aprofundamento por meio de procedimentos qualitativos. Nesse sentido, utilizei o 

questionário com o objetivo de caracterizar os sujeitos e colher algumas concepções 

necessárias ao estudo. O questionário serviu de instrumento piloto para a elaboração de um 

roteiro de questões que foram utilizadas durante as entrevistas. 

 Para tanto, o questionário consta de duas partes: a primeira, para fazer um rápido 

levantamento do perfil das professoras envolvidas; a segunda é formada por seis questões 

envolvendo perguntas acerca das condições de trabalho; planejamento e organização da 

prática docente; metodologia de trabalho; o significado do ser professor de EJA e a percepção 

das professoras em relação à política de formação continuada de SEMED/DEJA, Maceió e 

sua repercussão no contexto da sala de aula do primeiro segmento da educação de jovens e 

adultos.  

Em setembro de 2011 entreguei o questionário (Apêndice B) para as 11 professoras 

participantes da pesquisa, dando-lhes algum tempo para que respondessem, e logo após me 

entregassem. Precisei retornar às escolas por mais de uma vez para recebê-los, considerando o 

tempo que cada professora necessitou para a devolução. Todas as professoras devolveram os 

questionários respondidos. 

Os questionários foram catalogados por ordem numérica de 1 a 11, seguindo o mesmo 

número com que identifico as professoras, como, por exemplo: P1/Q1, o que facilitou a 

análise e a triangulação com os demais instrumentos utilizados, observação, entrevistas e o 

referencial teórico desta tese, formando uma rede de significados. Os questionários foram 

analisados observando: a fonte, respostas, ideias centrais, categorias. Essa organização 

possibilitou a observação, a análise e identificação das convergências e divergências de ideias 

que apresentam as professoras. 

Assim sendo, utilizei o questionário porque a sua utilização na pesquisa qualitativa 

obedece às mesmas orientações dos questionários comuns. Porém, sua importância dependerá 

da consistência das questões a serem apresentadas, do rigor com que foram elaboradas, 

ajustadas, como também da condição, do número de informantes e de informações. 
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É um instrumento que deve ser utilizado, portanto, em combinação com outros 
menos rígidos, mais abertos, que permitam a comparação e o aprofundamento. A 
circularidade e a complementaridade metodológica ajudam a tirar um maior partido 
de cada instrumento. A redação do questionário adquire profundidade e sentidos se o 
avaliador conhecer coisas sobre a realidade da escola (GUERRA, 2003, p. 99). 
 

Refletindo as orientações desse autor, o questionário foi construído com a intenção de 

perceber que concepções tinham as professoras envolvidas na pesquisa acerca da Política de 

Formação Continuada da SEMED/DEJA, e também conhecer como essa política repercutia 

no contexto da sala de aula. As questões que compõem o questionário constituíram os eixos 

estruturantes para a definição das categorias de análise da pesquisa. 

 

3.1.2.2  Entrevistas 
 

 De um modo geral, incluindo as pesquisas em educação, convencionou-se que a 

entrevista é um momento de encontro entre duas pessoas na perspectiva de se obterem 

informações sobre um determinado assunto, considerando uma conversa entre profissionais, 

em que o pesquisador colhe os dados e informações para sua pesquisa através da exposição 

verbal dos entrevistados. 

 Entendo, pois, ser a entrevista um importante momento de interação e que as 

informações colhidas nesse processo não são neutras, existindo uma intenção tanto de quem 

entrevista como também do entrevistado, nesse emaranhado de emoções e sentimentos que 

permanecem como pano de fundo em todo o processo. Como afirma Szymanski, 

 
Partimos da constatação de que a entrevista face a face é fundamentalmente uma 
situação de interação humanas, em que estão em jogo as percepções e interpretações 
para os protagonistas – entrevistador e entrevistado. [...] a intencionalidade da 
pesquisa vai além da mera busca de informações; pretende criar uma situação de 
confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar credibilidade e quer 
que o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para seu trabalho 
(SZYMANSKI, 2008, p. 12). 
 
 

 Realizamos entrevistas semiestruturadas – gravadas – com as professoras envolvidas 

na pesquisa, realizadas no próprio local de trabalho, totalizando um tempo de 50 a 60 minutos 

cada uma.  Através dela colhemos: a história de vida das professoras, seu processo formativo, 

sua concepção sobre a política de formação oferecida pelo DEJA/SEMED e a forma como 

percebem as repercussões desse processo formativo na sua prática cotidiana. Todas as 

professoras participaram das entrevistas, colocando-se sempre à disposição para contribuir 

com a pesquisa, demonstrando confiabilidade e credibilidade no trabalho, cobrando a 

devolução dos resultados do estudo realizado. 
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Assim como os questionários, as entrevistas também foram catalogadas seguindo a 

ordem numérica de 1 a 11, com o intuito de seguir a sequência dada para identificação das 

professoras, como, por exemplo: P1/E1, facilitando a análise junto com os demais 

instrumentos utilizados na pesquisa. As entrevistas também foram analisadas observando: a 

fonte, respostas, ideias centrais, categorias. Essa organização também proporcionou a 

observação, a análise e identificação das convergências e divergências de ideias que surgiram 

na própria fala das professoras. 

Antes de iniciar a entrevista, tive o cuidado de seguir todas as orientações propostas 

pelos estudiosos da pesquisa qualitativa, no sentido de proceder da melhor forma possível no 

desenvolvimento da atividade, levando em consideração os encaminhamentos do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, (Apêndice A) proposto pela Comissão de Ética 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC e da ética necessária nessa ação de 

pesquisa. 

 

3.1.3  Convivendo com a realidade: o Diário de Campo – observação das aulas 
 

 O Diário de Campo é o registro dos acontecimentos, manifestações de 

comportamentos, conversas, atividades desenvolvidas, rotinas diárias e eventos observados 

cotidianamente no espaço onde desenvolvemos a pesquisa. Foi com essa finalidade que usei 

este recurso metodológico, buscando um registro fidedigno da rotina diária das instituições 

envolvidas. 

 . Consideramos o Diário de Campo um importante artefato para orientar o trabalho de 

pesquisa, por possibilitar o registro cronológico dos fatos observados.  

Os momentos mais importantes desta pesquisa foram registrados a partir das 

observações das aulas, da percepção de fatos, ideias, momentos, vivências, discussões 

informais e formais, porque aconteceram de forma dinâmica, envolvendo trabalho prático e 

teórico, com momentos de idas e vindas.  

 O Diário de Campo serviu como instrumento para registrar o desenrolar da pesquisa, 

conectado ao problema investigado: a repercussão da Política de Formação Continuada das 

Professoras de Educação de Jovens e Adultos da rede de ensino do Município de Maceió.  

 Organizamos o Diário de Campo da seguinte forma: registro dos contatos iniciais com 

a Secretaria Municipal de Educação de Maceió – SEMED, por intermédio dos órgãos 

responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos, a Diretoria Geral de Ensino – DIGEN e o 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA, por meio das suas coordenações; 
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registro dos contatos com coordenadores formadores da SEMED; registro do contato inicial 

com gestores, coordenadores e professores das escolas campo de pesquisa; registro das aulas 

observadas; registro dos eventos e acontecimentos que ocorreram no contexto da escola nos 

momentos de observação. 

 Durante as observações das aulas, procuramos analisar os aspectos relativos ao 

interesse da pesquisa: política de formação continuada proposta pela SEMED/DEJA e suas 

repercussões na sala de aula de EJA; perfil dos professores para atuar na EJA; condições de 

trabalho; procedimentos metodológicos; se as práticas adotadas pelas professoras em sala de 

aula refletem as orientações propostas pela política de formação continuada.  

A primeira informação analisada foi sobre a existência de um programa ou política de 

formação continuada na Rede de Ensino de Maceió que atendesse à formação continuada dos 

professores do primeiro segmento de educação de jovens e adultos. Constatei que havia uma 

política de formação continuada que vem sendo acompanhada, planejada e orientada pelo 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos, e um projeto de formação continuada, em 

construção, coordenado pelo Núcleo de Formação e Valorização dos Profissionais da 

Educação da Rede Pública Municipal de Maceió, em parceria como PNUD/MEC, com 

orientação e adesão da gestão 17 da Secretaria Municipal de Educação.18  

No contexto das escolas pesquisadas, percebem-se divergências e convergências no 

contexto da sala de aula e na prática pedagógica das professoras observadas, em se tratando 

das orientações propostas a partir dessa Política de Formação Continuada. 

Nas Escolas Via Láctea, Sombrero e Andrômeda, nota-se uma certa convergência no 

aspecto da formação continuada devido a influências da política de formação continuada 

proposta pela SEMED/DEJA. A Escola Elíptica me parece que, por motivos pedagógicos, 

teórico-metodológicos e pessoais aponta certa divergência, observada a partir das falas das 

professoras, dos formadores da SEMED/DEJA e das observações realizadas nas salas de aula, 

no aspecto da formação continuada proposta pela SEMED/DEJA, fazendo outra opção de 

atuação, discutida e acatada pelo coletivo da escola juntamente com a formadora da 

SEMED/DEJA que acompanha e coordena o processo na escola. 

Estas informações foram observadas durante os contatos que mantive com a 

SEMED/DIGEN/DEJA, com as Escolas e salas de aula, por meio dos gestores, formadores, 

                                                           
17  Trata-se da gestão dos anos 2009- 2012,  época da elaboração da presente pesquisa. 
18 Descrevi como vem se dando esse processo na gestão de então da SEMED/Maceió, no terceiro capítulo da 
tese. 
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coordenadoras pedagógicas e das professoras do primeiro segmento de EJA envolvidas na 

pesquisa. 

 

3.2  Seleção das escolas campo de pesquisa 
 

As escolas selecionadas estão situadas em Maceió, município brasileiro localizado no 

Estado de Alagoas, Nordeste do Brasil (figura 1), criado em meados do século XVIII. 

 

  Figura 1 – Posição da cidade de Maceió no mapa do Brasil. 

 
    Fonte -www2.luventicus.org/mapaspt/Brasil/alagoas 

 

O território que compõe o município tem uma altitude média de 7 m acima do nível do 

mar, sendo distribuído em três áreas diversas: a área litorânea, uma pequena elevação e as 

áreas de tabuleiro. Com tudo que essa adequação topográfica abrange, tem-se uma 

temperatura média de 28ºC. Uma significativa parte de seu território encontra-se inserido 

entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mundaú (Figura 2); por esta razão o geógrafo Ivan 

Fernandes Lima (s.d., apud PME 2006) denomina a capital alagoana de Cidade Restinga. 

 

Figura 2 – Planta da cidade de Maceió 
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Fonte – maisalagoas.uol.com.br 

Segundo alguns estudiosos e pesquisadores, o nome Maceió tem origem da língua tupi 

“Massayó-k”, que significa “o que tapa o alagadiço”, referindo-se à formação de areia e 

sedimentos que se encontram na ligação entre a lagoa Mundaú, que banha a cidade, e o 

oceano Atlântico. Esta é a explicação de natureza geolinguística.  

Há controvérsias quanto a sua origem sócio-histórica. Alguns estudiosos alimentam a 

ideia de que a cidade nasceu de um engenho, edificado nas redondezas onde hoje se 

encontram localizadas a Catedral Metropolitana e a Assembleia Legislativa (ALMEIDA; 

LIRA, 1998, apud PME 2006).  

Em relação à situação geográfica e demográfica de Maceió, a Tabela 1 apresenta esses 

dados. 

 

TABELA 1 –- Situação geográfica e demográfica da cidade de Maceió 

Área do Município 511 Km² 

População estimada em 2010 932.748 habitantes 

Altitude 7 m acima do nível do mar 

Latitude 09º 55’ S 

Longitude 35º 44’ O 

Distância de Brasília 2.004 km 

População em idade escolar em 2010 

 

227.662 

Fonte: IBGE (2010)  

 

  

Segundo o Plano Municipal de Educação (2006), o desafio maior de caracterizar, hoje, 

o município de Maceió reside em montar o mosaico das relações históricas e atuais entre 

cidade e bairros e destes com a natureza dada, na perspectiva de um jogo de espelhos, do 

cruzamento entre a vida cotidiana dos homens e mulheres na sua situação concreta e real, em 

suas condições reais de existência, e na inserção entre estas e os dados “objetivos” da história 

oficial da cidade, com suas necessidades e demandas, inclusive no campo da educação e da 

escolarização. 
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Para analisarmos concretamente a situação da escolarização no Município de Maceió, 

convém considerar o seu perfil demográfico por faixa etária para matrícula regular nas duas 

ultimas etapas da Educação Básica, que é apresentado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – População de Maceió por faixa etária para frequência ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio – 
2010. 

FAIXA ETÁRIA TOTAL DA POPULAÇÃO ETAPA CORRESPONDENTE 

6 a 14 anos 161. 623 ENSINO FUNDAMENTAL 

15 a 17 anos 48.890  ENSINO MÉDIO 

Fonte: IBGE (2010)  

 

 Esta pesquisa foi realizada em quatro escolas pertencentes à Rede Municipal de 

Ensino da cidade de Maceió. A prefeitura de Maceió conta atualmente com 53 escolas que 

ofertam o 1o e 2o segmentos de Educação de Jovens e Adultos - EJA, com funcionamento no 

período noturno para atender à demanda dos alunos. Todos pertencem à classe trabalhadora. 

 Para a realização da pesquisa, visitei inicialmente, em janeiro de 2010, o 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA, na Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió – SEMED, com a finalidade de iniciar os contatos com os órgãos 

oficiais da educação de jovens e adultos no Município de Maceió, lócus dessa investigação 

empírica. 

 Chegando ao DEJA, fui acolhida por todos que ali se encontravam para dar início a 

uma reunião pedagógica coordenada pela Diretora do Departamento, que abriu um espaço e 

me convidou para participar da reunião. Foi um momento significativo, e que muito me 

surpreendeu, oportunizando que eu me situasse sobre a atual conjuntura político-pedagógica 

da SEMED/DEJA, a qual vinha passando por um período de intensas sucessões de secretários 

e diretores departamentais; era o caso do DEJA, que estava recebendo a nova diretora naquele 

exato momento. 

 Após situar toda a conjuntura da SEMED naquele momento, a diretora e os demais 

técnicos/formadores do Departamento abriram uma discussão para planejar o encontro 

pedagógico para o retorno dos professores de EJA, 1o e 2o segmentos, para o ano letivo de 

2010, e me fizeram uma proposta para participar do encontro, discutindo questões 

relacionadas com a avaliação do ensino-aprendizagem na educação de jovens e adultos.  

De imediato acatei a proposta, por entender que esse poderia ser um excelente 

momento para me engajar e fazer contato direto com as escolas e com as professoras do 

primeiro segmento de EJA. Em seguida, o grupo abriu espaço, quando então apresentei, de 
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forma objetiva, as intenções da pesquisa, e anunciei quais os critérios para seleção das 

possíveis escolas, quais sejam: não estarem vinculadas a nenhum programa ou projeto de 

governo; ofertarem o primeiro segmento de EJA; estarem situadas na periferia da cidade de 

Maceió e funcionarem no turno noturno. Deixei o grupo dando continuidade à reunião. Nesse 

momento os formadores presentes me deram seus endereços eletrônicos e telefônicos para 

posteriores contatos. Senti acolhimento de todo o grupo.  

De acordo com a data posteriormente proposta na reunião da SEMED/DEJA, 

participei do primeiro encontro pedagógico com as professoras do 1º e 2º segmentos de EJA e 

com as coordenadoras pedagógicas, para planejamento das ações de formação para o ano 

letivo de 2010. O encontro aconteceu com a participação maciça dos professores e das 

coordenadoras pedagógicas de todas as escolas da rede que ofertam a educação de jovens e 

adultos, oportunizando manter o primeiro contato com as professoras de EJA da rede. 

Ainda em julho de 2010 retornei à SEMED e fui recebida pela Diretora Geral de 

Ensino – DIGEN, órgão a que está vinculado o DEJA, para oficializar a realização da 

pesquisa. Apresentei minhas intenções de pesquisa, a qual foi acolhida pela diretora que fez a 

minha apresentação e entregou cópias de documentos preliminares da Política de Formação 

da SEMED, que está sendo coordenada pelo Núcleo de Formação e Valorização dos 

Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió – órgão articulador de todo 

o processo de formação dos trabalhadores da educação, vinculados à SEMED.  

Logo após o encontro com a diretora de ensino, retornando ao Departamento de 

Educação de Jovens e Adultos – DEJA, fui recebida pela diretora e formadores que 

apresentam, como proposta, o nome das escolas para investigação: Escola Via Láctea, Escola 

Elíptica, Escola Sombrero e Escola Andrômeda, por atenderem aos critérios por nós 

apontados. 

 
3.3 - Sujeitos da pesquisa 

 
3.3.1 – A Equipe Gestora, as professoras e os alunos/sujeitos da EJA que frequentam as 

salas de aula investigadas 
 

 A escola é organizada em função do seu organograma. As escolas investigadas 

possuem uma equipe gestora que envolve os diretores, as coordenadoras pedagógicas, e os 

professores, que para atuarem necessitam de uma formação profissional em nível médio e 

superior. Esses profissionais demonstram a necessidade de conhecer e buscar a articulação 

com o projeto político pedagógico da escola, no sentido de encontrarem respostas e caminhos 
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para a diversidade e complexidade de problemas que se constituem como demandas do 

contexto escolar.  

 Apresentamos o perfil das professoras das escolas, Elíptica, Sombrero, Via Láctea e 

Andrômeda, como se pode observar no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Perfil dos professores do primeiro segmento de EJA 

 
 
 
 
PROFESSORAS 

 
INFORMAÇÕES 

 
 

 
Idade 

 
Formação 

 
Vinculo 
empregatício  

 
Anos 
de 
atuação 
na EJA 

 
Fase 
que 
assume 
na EJA 

Quantos 
alunos 
matriculados, 
evadidos e 
desistentes 
em 2011 

 
Salário 
base 

 
Opções de lazer 

P1 53 Contabilidade; 

Sup. Pedagogia; 

Esp. em EJA, 

Ed. Infantil e 

Mídias na 

educação. 

Efetiva 3 anos 2ª fase Mat. 38; 

Evad. 14; 

Desist. 03 

1.705,28 Praia, 

restaurante, 

teatro, 

shopping, 

teatro, museu, 

leitura 

P2 34 Sup. Serviço 

social; 

Cursando 

Pedagogia 

Efetiva 4 anos 3ª fase Mat. 35 

Evad. 15 

1.013,00 Praia, cinema, 

ler internet, 

viajar. 

P3 49 Méd. 

Magistério; 

Sup. Ciências; 

Esp. 

Psicopedagogia. 

Efetiva 2 anos 1ª fase Mat. 44 

Evad. 24 

1.130,00 Viagem, praia, 

cinema, teatro 

P4 53 Sup. Pedagogia; 

Esp. 

Psicopedagogia 

Efetiva 5 anos 1ª fase Mat. 25 

Evad. 07 

 

1.946,00 Leitura, cinema, 

teatro 

P5 43 Sup. Pedagogia; 

Esp. Gestão 

Educacional 

Efetiva 2 anos 2ª fase Mat. 34 

Evad. 08 

Desist. 09 

Não 

informou 

Teatro, cinema, 

festa familiar. 

P6 47 Sup. Pedagogia; 

Esp. Educação 

Infantil 

Efetiva 10 anos 3ª fase Mat. 52 

Evad. 30 

 

4.000,00 Internet, praia, 

lugares com 

música com a 

família. 

P7 38 Médio: 

Magistério; 

Sup. Pedagogia; 

Esp. Inspeção 

Escolar. 

 

Efetiva 15 anos 1ª fase Mat. 25; 

Desist. 10 

3.500,00 Cinema, leitura 
e praia. 

P8 47 Médio: 

magistério; 

Sup. Pedagogia; 

Esp. Português-

Efetiva 5 anos 2ª fase Mat. 25; 

Desist. 06 

3.500,00 Em casa com 
netos, assistir a 
filmes e praia 
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literatura 
P9 41 Médio. 

Magistério; 

Sup. Pedagogia 

Efetiva 8 anos 2ª fase Mat. 35; 

Evad. 12 

1.200,00 Praia, jogos, 
cinema, leitura. 

P10 Não 
informou 

Médio. 

Contabilidade; 

Sup. Pedagogia 

Substituta 2 anos 1ª fase Mat. 33 

Evad. 18 

620,00 Clubes, praia, 
reunião 
familiar, 
cinema, teatro. 

P11 Não 
informou 

Médio. 

Magistério; 

Sup. Pedagogia; 

Pós-graduação. 

Efetiva 5 anos 1ª fase Mat. 25 

Evad. 12 

1.200,00 Passeios, 
leitura, museu, 
cinema. 

 

 

 O quadro apresenta o perfil das 11 professoras que responderam à entrevista e aos 

questionários da pesquisa. Das 11 professoras selecionadas apenas uma é substituta, as demais 

pertencem ao quadro efetivo do cargo que ocupam; possuem idade, tempo e formação para 

atuarem na rede pública municipal de ensino, no entanto, identifiquei que apenas a P1 possui 

um curso de especialização em educação de jovens e adultos, as demais, não possuem 

nenhuma formação específica para atuar na EJA. Apesar de não possuírem formação 

específica e especialização, todas as professoras apresentam um período acima de dois anos 

de atuação e experiência na área.  

Esse fato pode justificar a necessidade de investimentos, através de Políticas Públicas 

de Estado, em processos de formação inicial e continuada para que os professores possam 

atuar no primeiro segmento da educação de adultos. 

Percebe-se também que as professoras ingressaram na rede municipal por meio de 

concurso público, o que lhes assegura o vínculo empregatício efetivo, com plano de cargos e 

salários condizentes com a legislação atual. No entanto, ainda encontramos professoras que 

ingressam com a situação profissional de substituta, o que pode acarretar descontinuidade 

pedagógica e formativa no contexto escolar, mais um desafio a ser enfrentado na educação de 

jovens e adultos. 

Quanto ao número de alunos matriculados, observamos que todas as professoras têm 

em média um número de alunos condizentes para o atendimento e acompanhamento em sala 

de aula. No entanto, esse número torna-se reduzido pelas elevadas taxas de desistência e de 

evasão, o que nos parece já fazer parte da história da educação de jovens e adultos no Brasil, 

como vimos no Capítulo 2, quando apontamos as elevadas taxas de analfabetismo que ainda 

se apresentam em pleno século XXI, revelando características significativas que podem 

interferir no perfil dos sujeitos da EJA, como consequência desse legado histórico em relação 

à forma como tem sido tratada e reconhecida no Brasil a educação de jovens e adultos. 
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3.3.2 Perfil dos Alunos/Sujeitos da EJA que frequentam as salas de aula investigadas   
 

 É importante considerar que os alunos e alunas da educação de jovens e adultos são 

sujeitos sociais que se encontram no centro de um processo social, histórico, político e 

cultural complexo, que vai além de uma modalidade de ensino. E estão inseridos em uma 

organização social e cultural que vem se constituindo imersa em lutas, tensões, práticas e 

movimentos sociais desencadeados pelas ações dos sujeitos sociais ao longo da história da 

humanidade. 

 

A EJA, como um campo político de formação e de investigação, está 
irremediavelmente comprometida com a educação das camadas populares e com a 
superação das diferentes formas de exclusão e discriminação existentes em nossa 
sociedade, as quais se fazem presentes tanto nos processos educativos escolares 
quanto nos não escolares (SOARES, 2005, p.8). 
 
 

 Nesse sentido, parece- nos ser importante evidenciar que os alunos que frequentam as 

salas de aula investigadas têm, na sua maioria, o perfil de alunos trabalhadores. São 

moradores das favelas, das grotas19 e dos bairros periféricos de Maceió, onde estão 

localizadas as escolas investigadas. 

 A partir das informações obtidas por intermédio das professoras investigadas, 

identificamos o seguinte perfil dos alunos nos grupos sala de aula. A idade dos alunos varia 

entre 15 e 80 anos. Estes apresentam uma característica marcante de alunos trabalhadores, o 

que poderá justificar a alta taxa de evasão e desistência por salas de aula. Percebe-se que a 

matrícula inicial de todas as salas de aula perfaz um total de 371 alunos; destes, 140 evadiram 

e 28 desistiram. 

Observa-se que, de um total de 371 alunos, apenas 203 conseguiram concluir o ano 

letivo. Isso poderá reforçar o entendimento do porquê das altas taxas de analfabetismo 

absoluto e funcional em Maceió/Alagoas. 

Os alunos, segundo as professoras, desenvolvem os seguintes tipos de atividades: 

trabalhadores da construção civil, empregadas domésticas, faxineiras, vendedores ambulantes, 

pedreiros, eletricistas, garis, marceneiros, diaristas, donas de casa, pequenos empresários, 

estudantes, entregadores, ajudantes de pedreiros, piscineiros, ajudantes de salão de beleza. Os 

alunos, ainda segundo as professoras, apresentam as seguintes situações de trabalho: 

                                                           
19 São aberturas produzidas pelas enchentes ou erosões nas ribanceiras, formando um vale profundo. Em Maceió 
tem o Vale do Reginaldo, produzido pela erosão de um riacho que no período das fortes chuvas provoca 
enchentes, tornando o vale cada vez mais profundo. Há ainda a Grota do Cigano. Nestes locais, as pessoas de 
baixa renda constroem suas moradias em situação de risco. 
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aposentados, não desenvolvem atividades de trabalho ou desenvolvem atividades de trabalho 

informal – autônomos e estudantes.  

Percebe-se que todas essas possibilidades de situações de trabalho e tipos de atividades 

os levam a buscar empregos e ocupações em bairros distantes da sua moradia, o que dificulta, 

quase sempre, a frequência, a permanência, a continuidade e a terminalidade do processo de 

escolarização, como bem demonstram os números dos evadidos e desistentes apresentados 

pelas professoras e justificado pela necessidade de trabalho para a sobrevivência e a 

manutenção da vida.  

 

3.4  Caracterização das Escolas 
 

 Este trabalhado envolveu uma amostra de quatro escolas que ofertam o primeiro 

segmento da educação de jovens e adultos, entre uma população de 103 escolas que atendem 

cerca de 57.675 alunos e que estão integradas à Rede Municipal de Ensino de Maceió, não 

envolvendo as escolas pertencentes à Rede Estadual de Ensino. 

 Todos os dados obtidos para este trabalho de caracterização das escolas foram 

fornecidos pelas diretoras, coordenadoras pedagógicas, professoras envolvidas na pesquisa e 

pela consulta e análise dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas.  

 Foram observadas onze salas de aula do 1o segmento de EJA. Todas as escolas 

funcionam no turno noturno, contam com uma equipe técnico-pedagógica composta de 

Diretora Geral, Diretora Adjunta, Coordenadora Pedagógica, Secretárias Escolares, Agentes 

de Portaria, Merendeiras e Pessoal de Serviços Gerais. Os gestores das escolas são eleitos pela 

comunidade escolar com eleições diretas, em um processo de Gestão Democrática. O 

Conselho Escolar atua como o principal instrumento e mecanismo de acompanhamento e 

articulação das ações desenvolvidas e implementadas na escola a partir do Projeto Político- 

Pedagógico da Escola – PPP e o Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE de cada unidade 

escolar. 

 A opção por trabalhar com a educação de jovens e adultos partiu do desejo de avaliar e 

analisar a repercussão de uma Política de Formação Continuada no âmago da sala de aula, 

espaço de convivência e realização efetiva da Prática Docente, e também para avaliar como é 

concebida e implementada uma proposta de inovação de prática pelos principais atores desse 

processo formativo: os professores e suas concepções, posturas e práticas nesse cotidiano, 

nesse chão que é a sala de aula. 
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As aulas têm duração total de 3 horas/aula, com um intervalo de 15 minutos para 

alunos e professores. As escolas possuem autonomia para organizar o horário de 

funcionamento considerando a realidade dos alunos trabalhadores.  

As Escolas Elíptica, Sombrero e Andrômeda oferecem o lanche no início da noite, 

com a chegada dos alunos à escola, iniciando as atividades de sala de aula por volta das 

18h30m até as 19h10m, quando todos têm jantado. A Escola Via Láctea oferece o lanche no 

intervalo das 19h45m às 20h00m, perfazendo um total de 15 minutos. Esta organização foi 

definida com o coletivo das escolas para atender a realidade de cada escola e dos alunos. 

Em todas as escolas observadas, percebi que os alunos participam da merenda, 

tornando esse horário de integração e interação. Os professores, neste momento, também 

estão jantando, organizando material didático e interagindo uns com os outros na sala dos 

professores. 

Os professores, na sua grande maioria, têm carga horária de 25 horas semanais. 

Destas, 20 horas são destinadas para as atividades de docência e 05 horas destinadas para as 

atividades de formação, correspondendo a uma jornada de 125 horas ao mês. Existem também 

na rede municipal professores que têm 40 horas-aula semanais, os quais complementam a 

jornada de trabalho em outras atividades pedagógicas, ou assumindo outras turmas em outro 

horário na própria escola, ou em mais de uma escola do ensino fundamental. Encontramos 

essa diversidade na organização escolar das escolas observadas. 

Em se tratando das 05 horas destinadas à formação continuada, identificamos 

divergências entre as escolas quanto a sua utilização. Na Escola Via Láctea há uma real 

utilização desse espaço formativo com o acompanhamento e assessoramento do formador da 

SEMED/DEJA e da Coordenadora Pedagógica da escola. Esse espaço é denominado 

Encontro Pedagógico para Formação Continuada, que é realizado no lócus da escola a cada 

primeira terça-feira do mês, ou em dias que seja possível, a depender das necessidades e 

demandas dos professores ou coordenadores pedagógicos. 

Esses encontros ocorrem no turno vespertino, das 14h30m até as 18h30m para adequar 

aos horários dos professores, que logo após a formação vão para as salas ministrar as aulas. 

Noventa por cento dos professores participam efetivamente desse encontro. O importante e 

mais significativo nesse processo é o envolvimento dos professores do primeiro e do segundo 

segmento de EJA, o que me parece oportunizar uma excelente troca e socialização de 

experiências. Nas Escolas Sombrero e Andrômeda este espaço formativo está sendo retomado 

junto com o coordenador formador da SEMED/DEJA, que é o mesmo que faz o 
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acompanhamento da escola Via Láctea, juntamente com as Coordenadoras Pedagógicas das 

escolas envolvidas. 

A Escola Elíptica não vem utilizando esse espaço devido à ausência, por motivos 

superiores, do formador da SEMED/DEJA, como também da Coordenação Pedagógica no 

espaço da escola. Existe uma certa resistência da escola em trabalhar com a perspectiva de 

rede temática, havendo uma opção em trabalhar com a perspectiva da Metodologia de 

Projetos Didáticos, o que me pareceu, ainda, uma utilização inadequada para a educação de 

jovens e adultos no contexto da escola na atual conjuntura, como também por haver uma 

intenção de inovar na EJA. Tal atitude me parece uma reprise do que aconteceu nas décadas 

de 1960, 1970 com a metodologia empregada no antigo Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL, quando este se utilizava dos materiais pedagógicos pensados e 

organizados para se trabalhar na perspectiva de uma filosofia freiriana e se passou para a mera 

silabação.  

Face ao exposto, parece existir, mesmo sem o reconhecimento e identidade com o 

trabalho com rede temática por parte das professoras de EJA da escola Elíptica, um esforço de 

adequação metodológica também para a rede temática, considerando que houve na escola uma 

tentativa de implementação da proposta de trabalho a partir de uma reorientação curricular. 

Mas, por opção da comunidade escolar em trabalhar na perspectiva da Metodologia de 

Projetos Didáticos, é como se tivesse havido um recuo estratégico da SEMED/DEJA na 

perspectiva de amadurecimento do grupo para uma retomada do processo; este me parece o 

estágio que encontramos na Escola Elíptica, uma possibilidade de retomada da proposta com 

rede temática. 

 

3.4.1 A Escola Via Láctea 
 

O contexto da escola e sua criação 

 A Escola Via Láctea situa-se em um Conjunto Residencial de um Bairro populoso na 

periferia do Município de Maceió. É de fácil acesso para a comunidade local, uma vez que foi 

construída na avenida principal do conjunto; quando se trata da locomoção entre outros 

bairros o acesso torna-se inviável por conta da precariedade do transporte público municipal. 

 A escola nasce da luta de alguns moradores que se organizaram juntamente com a 

associação comunitária. Indignados com a falta de escola para os filhos, reivindicaram a 

construção da escola, uma vez que o local onde foi construída era um terreno baldio, 
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pertencente à prefeitura e servia apenas para acumular lixo e os moradores utilizavam como 

campo de futebol.  

 A Escola Via Láctea, criada em 31 de maio de 2004, sob a Lei Nº 5370, publicada no 

Diário Oficial do Município de Maceió do dia 01 de junho de 2004, iniciou seu 

funcionamento com dez salas de aula, com um mobiliário adequado e suficiente para atender 

aos alunos dos turnos diurno e noturno, com salas amplas, arejadas, bem iluminadas, salas de 

leitura, sala de vídeo, laboratório de informática, banheiros em número suficiente para atender 

toda a demanda de alunos portadores de deficiência, professores e funcionários. Dispõe ainda 

de um amplo pátio coberto utilizado no horário de intervalo e merenda, uma vez que não 

existe refeitório, e ainda uma quadra poliesportiva descoberta e mal iluminada, o que dificulta 

sua utilização para a prática desportiva e de educação física. Os corredores que interligam a 

área administrativa, o pátio e as salas de aula são amplos e bem iluminados, não havendo 

risco à integridade física de quem transita por eles. 

 A cozinha é bem equipada, com uma excelente estrutura física, possuindo uma 

dispensa para armazenar os alimentos e um depósito para guardar os utensílios utilizados para 

o preparo e distribuição da merenda. Secretaria, direção, coordenação, almoxarifado, sala dos 

professores e depósito dispõem de estrutura adequada para comportar a função para a qual 

foram designados. Desde a sua construção a escola não passou por nenhuma reforma, apenas 

pequenos reparos e consertos.  

 Atualmente o quadro de professores encontra-se completo, por conta da necessidade 

de remanejamento de professores de outras disciplinas para suprir a carência de algumas 

disciplinas, principalmente no segundo segmento da EJA. 

 A escola conta com o atendimento de apoio pedagógico nos turnos diurnos, mas não 

existe no turno noturno, o que dificulta o acompanhamento e o atendimento, principalmente 

dos alunos da primeira fase da educação de jovens e adultos portadores de necessidades 

especiais. No turno diurno a escola atende as modalidades de ensino da Educação Infantil ao 

quinto ano; no turno noturno, atende ao primeiro e segundo segmento da Educação de Jovens 

e Adultos. 

 São realizados na escola encontros pedagógicos, em todas as primeiras terças-feiras do 

mês, para formação continuada, coordenado e acompanhado por um formador da 

SEMED/DEJA, juntamente com a coordenadora pedagógica do turno noturno, direcionados 

aos professores do primeiro e segundo segmento da educação de jovens e adultos. Neles são 

feitas discussões acerca de uma nova proposta curricular pautada em uma concepção de 
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educação popular crítica, tendo como referencial teórico-metodológico a rede temática 

(Anexo A).  

 

3.4.2  A Escola Elíptica 
 

O contexto da escola e sua criação 

 A Escola Elíptica é uma instituição pública inaugurada em 1980 pelo então prefeito de 

Maceió, João Sampaio. A razão de seu nome foi em homenagem a um jornalista e deputado 

estadual. 

 A escola dispõe de onze salas de aula, duas salas de recursos (uma para deficiência 

visual e uma para deficiência mental, dificuldades de aprendizagem), uma sala de leitura, uma 

sala para os professores, uma sala para coordenação e serviço social, uma diretoria, uma 

secretaria, um almoxarifado, uma cozinha, uma dispensa, cinco banheiros, uma quadra de 

esportes, e um refeitório ainda em construção. 

 Em se tratando do espaço físico, a escola Elíptica apresenta problemas hidráulicos, 

elétricos e de infraestrutura. Está há dez anos sem reforma. A quadra de esportes é descoberta, 

comprometendo o trabalho dos professores de educação física. 

 Não há espaço físico e mobiliário específico para atender as crianças de seis anos, 

conforme estabelece a lei 11.274 de 06/02/2006, que estabelece o ensino fundamental de nove 

anos. 

 Atende ao ensino fundamental regular com onze turmas do 1º ao 5º ano no turno 

matutino e onze turmas no turno vespertino, distribuídas em seis turmas de 1º ano, cinco 

turmas de 2º ano, cinco turmas de 3º ano, três turmas de 4º ano e três turmas de 5º ano. 

No ensino noturno, as onze turmas estão distribuídas da seguinte maneira, 

considerando o primeiro e o segundo segmento da educação de jovens e adultos: primeiro 

segmento – duas turmas de primeira fase, duas turmas de segunda fase, três turmas de terceira 

fase; no segundo segmento – duas turmas de quarta fase, uma de quinta fase e uma de sexta 

fase. 

Há muita dificuldade de funcionamento e atendimento nas salas de recursos por falta 

de professores, deixando de atender os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e 

portadores de deficiência mental. 

O corpo administrativo da escola é formado pela direção, duas coordenadoras 

pedagógicas do ensino regular, duas coordenadoras de EJA, uma assistente social, trinta e 
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dois professores efetivos, sendo dois de educação física, dois para deficientes visuais, três 

horistas e um estagiário. 

Apenas dois professores, no quadro geral, cursaram magistério, enquanto todos os 

outros têm curso superior em pedagogia ou nas licenciaturas, sendo que vinte e três são pós-

graduados. Este índice de escolarização me parece ser um aspecto positivo na escola, o que 

proporcionará compromisso com o trabalho, gerando condições de melhorar o processo 

ensino-aprendizagem. 

Em 2008, o quadro efetivo de professores do ensino noturno passou por uma fase de 

renovação. Dois professores, com treze anos de serviço, saíram da escola e cinco se 

aposentaram. Do grupo de sistematização que implantou o PDE na escola somente uma 

professora permaneceu na instituição e assumiu a coordenação pedagógica, o que permitiu aos 

professores recém-chegados assumirem o compromisso e o envolvimento com a 

operacionalização tanto das ações do PDE quanto do PPP, como também de sistematização da 

Rede Temática (Anexo B). 

A escola atende todos os anos em média 670 alunos de 1º ao 5º ano, que estão numa 

faixa etária entre 6 e 14 anos. 

Os alunos são oriundos da classe trabalhadora que recebe baixos salários ou estão 

desempregados. Uma parte significativa de alunos são filhos de mães solteiras ou separadas 

que necessitam trabalhar fora para garantir o sustento mínimo para a família. Essa situação faz 

com que esses alunos sejam criados pelos avós ou por um dos genitores. 

Em alguns casos, as mães constituem nova família, deixando o filho (a) com a família 

de origem. Com isso deixa também o sentimento de rejeição e/ ou abandono. No cotidiano da 

escola, segundo as professoras, essas crianças que têm essa dinâmica familiar são as que mais 

apresentam problemas de disciplina e/ou aprendizagem. 

No ensino noturno, educação de jovens e adultos, são aproximadamente 350 alunos, a 

maioria do gênero masculino – 60% homens, 40% mulheres, sendo 51% jovens e 45 % 

adultos. Os jovens trabalham em situação informal ou estão desempregados; os adultos 

trabalham como comerciários, domésticas, pedreiros, porteiros, etc. ou estão aposentados.  

Grande parte desses alunos já frequentara o ensino regular durante anos, tendo uma 

história escolar marcada por múltiplas reprovações, o que faz com que cheguem a EJA como 

alunos marcados pelo fracasso. 
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Segundo depoimento dos alunos, o retorno à escola deve-se à imposição do mercado 

de trabalho – entre os jovens – e o desejo de adquirir as habilidades de leitura e da escrita 

entre os adultos. 

Os indicadores de desempenho acadêmico nesta modalidade de ensino mostram as 

dificuldades e as necessidades de mudança. 45% abandonam a escola e 30% dos alunos que 

permanecem ficam retidos. 

No ensino regular a escola vem melhorando seus índices de aprovação. O IDEB 

passou de 3,0 para 3,4. Porém, ainda detém um número significativo de alunos com distorção 

idade-série, cerca de 40% nos 2º e 3º anos.  

Esse indicador reflete a retenção dos alunos diante da não aprendizagem. A escola 

aponta que a dificuldade de aprendizagem é multifacetada; vários são os fatores que confluem 

e convergem para que ela aconteça, propondo um trabalho com uma equipe multiprofissional 

que possa contribuir com um olhar abrangente para atender as demandas apontadas pelo 

cotidiano da escola. 

 
3.4.3 A Escola Sombrero 

 
O contexto da escola e sua criação 

 A Escola Sombrero situa-se na parte alta do município de Maceió, em um bairro 

composto por vários conjuntos habitacionais. A maioria não possui saneamento básico e o 

sistema de ônibus coletivo funciona precariamente; são desprovidos de políticas públicas, 

apresentando grande índice de desemprego. A região concentra um grande número de pessoas 

com baixos salários que sentem falta de lazer. O bairro tem adeptos de várias religiões e 

crenças, tais como: Igreja Católica, Igrejas Evangélicas, Candomblé dentre outras. 

 As escolas e o Posto de Saúde existentes no bairro não atendem a demanda 

populacional. Os moradores apontam como principais preocupações a falta de saúde e de 

educação, por acreditarem ser este o caminho para a melhoria da qualidade de vida. 

Foi nesse contexto que, em setembro de 1997, aconteceu a inauguração da Escola 

Sombrero, que ao longo de sua caminhada vem enfrentando vários problemas, entre eles falta 

de água, falta de funcionários e um espaço físico considerado inadequado para atender ao 

universo de alunos. 

 Depois de três anos da sua inauguração a Escola Sombrero precisou de uma reforma e, 

com dificuldade, por quase dois anos a escola funcionou em 03 prédios distintos. Porém, em 

outubro de 2001, a escola retoma suas atividades no prédio oficial, com alguns problemas que 
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persistiam, como salas pequenas, não arejadas, cozinha sem infraestrutura e falta de 

funcionários para merenda e limpeza. Atualmente, muitos desses problemas foram sanados, 

com a ampliação e melhoria da sua infraestrutura, que atende adequadamente a demanda 

atual. 

Há na escola 14 salas de aula, 01 sala de direção, 01 sala de coordenação pedagógica, 

01 secretaria, 01 auditório, 01 sala de leitura (adaptada), 01 quadra de esporte, 04 banheiros 

destinados aos alunos, 02 banheiros destinados aos funcionários, 01 cozinha, 01 dispensa, 01 

refeitório, 01 sala de professores, 01 sala de recursos e um pátio que acolhe os alunos. 

A Escola Sombrero traz uma proposta pedagógica da educação de jovens e adultos 

pautada na Rede Temática (Anexo C), considerando ser esta uma proposta de formação 

permanente que visa desencadear junto ao grupo-escola um posicionamento crítico-prático em 

relação às necessidades e às contradições por ele vivenciadas e os encaminhamentos 

concretos para a conquista da autonomia. 

Propõe a organização curricular por Tema Gerador, metodologia que nasce da 

perspectiva crítica do currículo, apoiada na Pedagogia Dialógica na visão de Paulo Freire. 

Justifica essa opção metodológica por conter em si a possibilidade de desdobrar-se em 

outros temas com novas tarefas a serem desenvolvidas. Investigar o tema gerador é investigar 

o pensar dos homens com relação à realidade; é investigar o seu atuar sobre esta realidade que 

é sua práxis (FREIRE,1987, p. 98). 

Tal opção metodológica aponta a escola como o lócus da formação, onde os conteúdos 

a serem trabalhados serão mediados pelos saberes escolares e populares; a realidade passa a 

ser o próprio conteúdo e as situações vividas serão convertidas em temas-problemas do 

processo educativo, que de forma desafiadora ajudará a pensar a realidade. 

A escola Sombrero explicita no seu Projeto Político Pedagógico a opção teórico- 

metodológica por trabalhar a partir da concepção de um currículo como ciência crítica, 

apoiada numa perspectiva freiriana, o que não ficou explícito no Projeto Político Pedagógico 

das demais escolas. 

 

3.4.4  A Escola Andrômeda 
 

O contexto da escola e sua criação. 

 A Escola Pública Municipal de Ensino Fundamental Andrômeda está localizada em 

uma rua de um dos bairros da periferia de cidade de Maceió. A Escola Andrômeda é fruto das 

lutas e reivindicações dos moradores. Com o crescimento populacional do bairro, obviamente 
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ocorreu o aumento de crianças, jovens e adultos fora da escola; outros moradores tinham que 

se deslocar para outras localidades distantes para estudar, solução que também era insuficiente 

para atender a demanda da população. 

 Em 1992, com a vitória de um candidato a prefeito oriundo das bases populares e cuja 

proposta era administrar em parceria com as organizações populares e sociais, a reivindicação 

ganha forma a partir da primeira reunião com o Prefeito, em 1993. Esta reunião teve lugar na 

Igreja Matriz do bairro, com a presença de diversas lideranças da comunidade, tais como 

Associação de Moradores, Grupo Jovem em Ação, Liderança da Igreja Católica entre outros. 

E um dos pontos de pauta da reunião foi exatamente a reivindicação da construção de uma 

escola pública municipal no bairro. 

Após esse primeiro contato com o prefeito, outras reuniões aconteceram com a 

Secretaria de Educação, que solicitou à comunidade que encontrasse um terreno para a 

prefeitura comprar e construir a escola Andrômeda. O terreno foi comprado, porém só no 

final da gestão que sucedeu à do prefeito que iniciou o processo, em 1999, teve início a 

construção da referida escola.    

Com o Decreto Lei Nº 5.971, de 18 de maio de 2000, a Escola Andrômeda passou 

efetivamente a existir, sendo inaugurada em Junho de 2000, passando a atender a uma 

clientela de classe socioeconômica baixa e pobre. Grande parte dos seus alunos são filhos de 

pessoas desempregadas que sobrevivem do mercado informal, outros são trabalhadores da 

construção civil e a maioria das mulheres é empregada doméstica. Apenas uma minoria 

encontra-se inserida no mercado formal de trabalho com carteira assinada, poucos são 

funcionários públicos que recebem os menores salários desta categoria profissional. A escola 

ainda representa para essas pessoas a grande possibilidade de ascensão social. Esse quadro 

serve de referência para os alunos da educação de jovens e adultos matriculados na escola e 

que também são residentes do bairro e suas adjacências e pais da maioria dos alunos do 

ensino fundamental de nove anos, oferecido pela Escola Andrômeda. 

A Escola Andrômeda iniciou seu funcionamento com apenas quatro salas de aula e a 

promessa de ampliação da obra. Porém, somente em 2003, após várias reivindicações e 

manifestações da comunidade e da equipe gestora da Escola, é que tiveram início as obras de 

ampliação, construindo mais quatro salas de aula, uma biblioteca, uma sala de informática, 

uma sala de arte e cultura, uma sala de vídeo, uma sala de apoio e uma quadra de esportes, 

havendo uma reinauguração da ampliação em 2004. 
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A escola funciona com uma equipe de vinte e seis professores qualificados, na sua 

grande maioria pedagogos e com pós-graduação; no entanto, desses, apenas três professores 

possuem 40h semanais de aula. Os demais professores possuem carga horária de 20 horas; e 

por este motivo todos também fazem parte da rede estadual de ensino e da rede particular, 

ficando assim um tempo muito escasso para planejamento e estudos.  

A escola possui 08 salas de aula, 01 secretaria, 01 sala de direção, 01 sala de 

professores, 01 sala de coordenação pedagógica, 01 sala de leitura/biblioteca, 01 laboratório 

de informática, 01 sala de arte e cultura, 01 sala de recurso, 01 cozinha, 01 sala de vídeo, 01 

almoxarifado, 06 banheiros, 02 pátios cobertos, 01 quadra esportiva, 01 despensa, 01 área de 

serviço, 01 horta. O mobiliário da escola é adequado, atendendo as demandas da escola. As 

salas de aula são amplas e arejadas; todas possuem ventilador em bom estado de conservação. 

O refeitório estava em fase de construção, que atenderá todos os alunos para a merenda. 

Quantos aos equipamentos, a escola conta com 02 televisores, 01 vídeo, 01 máquina 

fotocopiadora, 01 micro system, 01 telefone-fax, 10 computadores, 01 gelágua, 01 bebedouro 

elétrico, 01 freezer horizontal, 01 fogão industrial, 18 ventiladores de teto, 03 condicionadores 

de ar. 

A escola funciona em regime seriado, oferecendo Educação Infantil, Ensino 

Fundamental do 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos 1º segmento (1ª, 2ª e 3ª fase), 2º 

segmento (4ª, 5ª e 6ª fase). O ano letivo é organizado em 4 (quatro) bimestres, que 

correspondem a um total de 200 dias letivos. 

O trabalho da coordenação pedagógica, segundo a coordenadora pedagógica do 

primeiro segmento de EJA, se dá de forma integrada com todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar, fazendo valer os princípios da gestão democrática vigente na Rede 

Municipal de Ensino de Maceió. Estão retomando junto com o formador do DEJA/SEMED as 

formações e orientações de trabalho com Rede Temática (Anexo D). 
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4 A POLITICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/ SEMED 

 
 

 Este capítulo tem a intenção de analisar e avaliar a Política de Formação Continuada 

oferecida pelo Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, do Município de Maceió, aos professores do primeiro 

segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

 O organograma da SEMED inclui o Núcleo de Formação e Valorização dos 

Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió – NFVP, que tem como 

meta prioritária fortalecer o processo democrático das escolas públicas municipais, por meio 

da formação continuada, disponibilizando dois documentos que trazem as propostas de 

formação continuada de forma macro para todos os segmentos profissionais da SEMED.  

O primeiro documento analisado é uma proposta de formação continuada, pensada no 

âmbito institucional, com a coordenação do referido Núcleo e a participação dos 

Departamentos que compõem a SEMED. O segundo documento analisado é o Projeto de 

Cooperação Técnica MEC-PNUD-SEMED/MACEIÓ, que tem a assessoria técnica do 

MEC/PNUD com o objetivo de instituir um Programa de Formação Continuada como espaço 

de reflexão, intervenção político-pedagógica e atualização profissional, apresentando novas 

propostas de trabalho de cunho teórico-prático e sugerindo alternativas à prática educativa de 

sala de aula e de gestão educacional. Nele, detive-me na análise das dimensões e ações 

referentes à formação continuada de professores, buscando encontrar no bojo desses dois 

documentos, ações que apontem a formação continuada de professores para a educação de 

jovens e adultos e suas proposições.  

Um terceiro documento a ser analisado ainda se encontra na sua forma preliminar. 

Trata-se da proposta de política de formação continuada para os professores da educação de 

jovens e adultos oferecida pelo Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA. Na 

ausência de um documento oficial que institucionalize a proposta para o primeiro segmento de 

educação de jovens e adultos, me detive em caracterizar a Política de Formação Continuada 

dos Professores de EJA a partir do movimento da prática docente, considerando as 

observações realizadas no contexto das salas de aula das escolas campo de investigação. Além 

disso, será considerada minha participação nos encontros pedagógicos de formação 

continuada nas escolas e na SEMED, coordenadas pelo DEJA, como também a análise do 

documento preliminar de institucionalização do 2º segmento de EJA o qual apresenta os 



 

 

89

princípios e as concepções da política de formação que estão sendo implantados para os dois 

segmentos. 

 

4.1 Núcleo de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação da Rede Pública 
de Maceió. Projeto de Formação Continuada – SEMED/2010 

 

Como já referido, o Núcleo de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 

da Rede Pública de Maceió – NFVP apresenta dois documentos que tratam do processo de 

formação continuada de todos os profissionais da educação da rede. Observamos que tais 

documentos foram elaborados por uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, o que pode 

justificar suas convergências, divergências, avanços e retrocessos. 

 O primeiro documento, intitulado “Núcleo de formação e Valorização dos 

Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió, vigência 2010 a 2012”, 

segundo a Diretora Geral de Ensino, estaria passando por uma reestruturação e reformulação 

sob a coordenação do MEC/PNUD, a convite da gestão central da SEMED, no sentido de 

“sacudir” a Secretaria. Por isso o Plano estava sendo revisado e passando por transformações 

para atender as demandas do novo contexto,20 para que se tenham ações mais eficazes e 

eficientes que possam corresponder às atuais demandas da Secretaria. O referencial utilizado 

para operar as novas ações da SEMED/Maceió são os resultados das avaliações 

institucionalizadas pelo MEC, que historicamente vem tutelando e regulando as ações da 

educação no nosso País numa perspectiva neoliberal de controle das políticas públicas. 

 Freitas (2005, p. 913), citando Dias Sobrinho (2002), afirma que  

 

‘Regular’ no sentido amplo do termo, é vocação de toda política pública, entretanto 
‘regulação’ foi um termo construído no interior das ‘políticas públicas neoliberais’, 
cuja eficácia maior no Brasil foi obtida na gestão de Fernando Henrique Cardoso, 
para denotar uma mudança na própria ação do Estado, o qual não deveria intervir no 
mercado, a não ser como um ‘Estado avaliador’.  

 
 

 O mesmo autor acrescenta que “As políticas regulatórias querem, em áreas 

estratégicas, transferir o poder de regulação do Estado para o mercado, como parte de um 

                                                           
20  O novo contexto, colocado neste momento, é a nomeação do quarto Secretário Municipal de Educação 
naquela gestão, ou seja, um secretário de educação para cada ano de governo. O que já tratei anteriormente, 
quando me referi à História da Educação no Estado de Alagoas, que traz essa marca da instabilidade política na 
educação, causando descontinuidades das políticas públicas, principalmente no setor educacional, como 
salientado anteriormente sobre a política do “ziguezague”. 
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processo amplo marcado por várias formas de produzir a privatização do público” (FREITAS 

2005, p. 913).  

Inicialmente, ao analisar o documento em foco, percebe-se a inexistência de 

identificação do grupo que coordenou e elaborou o Projeto de Formação Continuada – 

SEMED, que se encontrava sob a coordenação do Núcleo de Formação e Valorização dos 

Profissionais da Rede Pública Municipal de Maceió/AL, 2010.  

Segundo informações obtidas em reunião com a Diretora de Ensino, para a elaboração 

do documento houve o envolvimento das diversas diretorias e departamentos da SEMED e a 

escuta dos formadores da SEMED e das escolas, os quais apontavam os entraves e as 

propostas de soluções para o bom desenvolvimento da formação continuada na rede. 

Neste sentido, percebemos que o Projeto, apesar de não mencionar a equipe que o 

coordenou, foi elaborado de forma participativa, fazendo valer um dos princípios que 

norteiam as diretrizes políticas da SEMED desde 1993, explícitos no documento preliminar 

do Plano Municipal de Educação, que propõe como sistemática de atuação a 

operacionalização de linhas de ação traçadas a partir da concepção de uma Gestão 

Democrática com a participação de todos os envolvidos na tarefa educativa. 

No entanto, este princípio é percebido no plano apenas pelos documentos existentes 

em anexo, que trazem os planos de ação de alguns departamentos que compõem 

principalmente a Diretoria Geral de Ensino - DIGEN e o Núcleo de Formação e Valorização 

dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió. O plano aponta, em um 

relatório anexo, as preocupações com o processo de formação continuada da SEMED na 

gestão de então, solicitando providências urgentes no sentido de melhorar as condições 

oferecidas aos formadores e cursistas para desenvolverem o trabalho de formação continuada 

desta secretaria, por conta da falta das condições estruturais mínimas necessárias para 

desenvolver o trabalho. 

A equipe faz ainda uma importante ressalva no documento, apontando que 

aproximadamente há 15 anos a Rede Pública de Ensino de Maceió deu início ao processo de 

formação continuada para todos os profissionais da educação da rede municipal, tornando-se 

assim referência para todo o estado de Alagoas, fazendo valer os preceitos legais da LDB 

9394/96, que afirma no artº 67, inciso II, que cabe aos sistemas de ensino a promoção e a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico para esse fim. 
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O relatório assinala ainda que a formação continuada foi reforçada pelo decreto 

5.997/2000, que criou o Sistema Municipal de Educação, determinando que a formação dos 

trabalhadores em educação deverá ocorrer de forma contínua e sistemática, garantindo 

recursos específicos, na perspectiva de atender aos objetivos de diferentes níveis e 

modalidades do ensino, às características de cada fase dos educandos e demandas da educação 

em geral ou às necessidades de organização e funcionamento dos profissionais nas áreas em 

que estiverem atuando. 

O documento informa que em 2005, na primeira gestão do atual21 Prefeito do 

Município de Maceió, foram tomadas importantes decisões acerca da formação continuada 

dos profissionais da educação municipal. Uma delas foi a criação da Coordenação de 

Formação Continuada da SEMED, com o objetivo de superar os desafios da fragmentação, 

que se tornava um dos maiores entraves do processo de formação, redimensionando as ações 

voltadas para esse processo, propondo um trabalho coeso entre os vários setores da SEMED, 

evitando incompatibilidade de horários entre os interessados, e com isso melhorando 

consideravelmente a qualidade dos serviços nos mais variados aspectos. 

Como se pode perceber, o documento alega que a qualidade das formações ofertadas 

pelos formadores da SEMED vem contribuindo para a melhoria do ensino, como também 

para lançar o nome de Maceió no cenário nacional, com premiações recebidas por professores 

da rede, através do MEC, como reconhecimento por atividades e projetos desenvolvidos com 

êxito no cotidiano da sala de aula. 

Essa realidade apontada no relatório tem a confirmação do início da adesão da Rede 

Municipal de Ensino (RME) de Maceió aos programas de formação de professores ofertados 

pelo MEC, desde o ano 2000, segundo Projeto de Cooperação Técnica MEC – PNUD –

SEMED, com o propósito de se reverterem os processos de formação dos profissionais da 

educação da rede municipal de ensino. Estes foram implementados historicamente com 

características de Políticas Públicas de Estado, passando ao desenvolvimento de Políticas e 

Programas de Governo, considerando o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e o 

Plano de Ações Articuladas – PAR, que o Ministério da Educação vem propondo como um 

regime de colaboração entre os entes federados. Esta foi a minha análise nesse momento de 

avaliação do documento em tela. 

O relatório informa, também, que os formadores em questão são servidores efetivos, 

qualificados para exercer a função de formadores, e que entre eles encontram-se mestres, 

                                                           
21 O Prefeito foi reeleito. 
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mestrandos e especialistas. No entanto, o documento analisado indica uma questão 

significativa e que nos deixa em alerta mediante a afirmação de que, para que a formação 

continuada oferecida pela SEMED tenha continuidade, necessário se faz que sejam oferecidas 

condições e estrutura de trabalho dignas, porque, segundo o documento, existe uma série de 

entraves que vem prejudicando o bom andamento da formação continuada, tais como: 

dificuldade de acesso aos cursos e eventos, condições de infraestrutura, equipamentos, 

interesse dos cursistas, transporte, participação dos professores nas formações. Esses entraves 

estão explícitos no quadro elaborado pela Equipe de Formação Continuada da SEMED – 

2009 (Anexo E). 

A análise do referido quadro parece demonstrar que a formação nesse contexto 

apontado e proposto ainda ocorre de forma centralizada, no ambiente da SEMED, uma vez 

que todos os aspectos, os entraves e as propostas de soluções apontados aparentemente 

denunciam essa postura ainda centralizadora da formação, com prenúncio do que poderá 

ocorrer no âmbito das escolas, uma vez que assinalam para a possibilidade das escolas 

autoformadoras. No entanto, não existe nenhum indício de como seria essa política de 

formação. O documento não deixa claro quais seriam essas possibilidades de formação e de 

acompanhamento diante de todos os desafios de infraestrutura denunciados no relatório, como 

também da falta de institucionalização e do reconhecimento dessas escolas autoformadoras. O 

documento explicita como poderá ocorrer essa política das escolas autoformadoras.  

Outro aspecto que leva a crer na centralidade da formação é o aspecto do 

acompanhamento sistemático pelos técnicos da SEMED; parece-me que são 

acompanhamentos da prática docente, no sentido de perceber como vem se dando na prática a 

formação recebida nos encontros de formação e se estão sendo contemplados no processo de 

planejamento. Sinaliza um processo de avaliação e acompanhamento das ações pedagógicas, 

ainda nos moldes tecnicista, centralizado, fragmentado, como sempre se fez ao longo da 

história do tecnicismo no contexto da educação nacional na década de 1970, considerando que 

o quadro traz a marca do técnico e não do formador nas suas concepções formativas 

apontadas. 

Além desse relatório que procurei analisar, o documento também traz, em anexo, a 

proposta de organicidade do Núcleo de Formação e Valorização dos Profissionais da 

Educação da Rede Pública Municipal de Maceió, que aponta para seis eixos de atuação, quais 

sejam: Eixo 1 – Formação Inicial do Magistério/Administrativo (presencial e a distância); 

Eixo 2 – Formação Continuada do Magistério/Administrativo (presencial e a distância); Eixo 
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3 – Valorização dos Profissionais da Educação Magistério/Administrativo (Comissões de 

Avaliação de Desempenho e do Estágio Probatório); Eixo 4 – Certificação e validação dos 

processos seletivos de formação; Eixo 5 – Acompanhamento e monitoramento das Escolas 

Autoformadoras, da Formação Continuada e programas Desenvolvidos nas Escolas; Eixo 6 – 

Formação do formador. 

Após a explicitação desses seis eixos de atuação, o Núcleo chama a atenção para a 

seguinte observação: 

 
O grande desafio é a elaboração do documento ‘Política de Formação e Valorização 
dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió’ em 
consonância com o Regime de colaboração e a Constituição de um núcleo 
permanente de estudos e pesquisas sobre a educação básica que englobe as 
demandas atuais e forneça subsídios para o planejamento decenal integrado de rede 
e entre as redes, considerando as questões da cidade e do campo, da diversidade, da 
inclusão e da garantia do acesso, permanência e sucesso do aluno na educação ao 
longo da vida (Núcleo de Formação/SEMED, 2010). 
 

 

 Esta observação nos leva à confirmação da inexistência de um documento oficial que 

articule de forma orgânica e sistemática a Política de Formação e Valorização dos 

Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal. 

 Após a apresentação do organograma identificando os seis eixos de atuação, o Núcleo 

propõe um plano de ação com vigência de 2010 a 2012, onde constam os objetivos gerais para 

cada eixo, como também as ações a serem executadas, os respectivos responsáveis e o período 

de execução para cada eixo específico. É nesse momento que encontramos os sujeitos 

coordenadores e executores do Projeto de Formação Continuada que estamos analisando. 

A equipe é formada por Profissionais da Educação, na sua maioria pedagogos e 

licenciados com formação em áreas específicas, o que justifica assumirem ações e demandas 

que correspondam às suas áreas de formação. Percebe-se que existe uma coordenação geral e 

sete coordenadores/responsáveis pelas ações mais específicas, com formação em áreas 

diversificadas. 

Encontramos ainda nos anexos ao documento o Plano de Trabalho para o Seminário 

de Abertura da Formação da SEMED/2010, que ocorreu no período de 10 a 13 de maio de 

2010, envolvendo um público-alvo de 2.400 pessoas, que foram atendidas em dois turnos, 

matutino e vespertino, cada turno com 1200 pessoas, com vistas a melhor acomodação. 

Esse plano de trabalho tinha por objetivos: a) Aprofundar as discussões acerca da 

gestão democrática e da reforma curricular, optando por um norteamento ético-político, 
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visando à qualidade de vida na e pela educação; b) Favorecer aos trabalhadores da Educação 

Pública Municipal de Maceió a compreensão de que a qualidade da escola depende da 

participação ativa de seus membros, respeitando a diversidade para o enriquecimento do 

trabalho coletivo; c) Proporcionar momentos de discussão acerca das políticas públicas como 

fortalecimento da gestão democrática. 

Logo em seguida encontramos, também anexo ao Projeto, o Plano de Ações 

Articuladas – PAR/ Ministério da Educação – MEC, que vem apresentar o Relatório Público, 

o qual traz no seio das suas pretensões a elaboração de um plano de metas concretas, efetivas, 

que compartilhe competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas 

de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica. 

Percebemos que a SEMED, naquele momento, faz um pacto de adesão ao Plano de 

Metas – Compromisso Todos pela Educação, em que Estados e Municípios elaboram Planos 

de Ações Articuladas – PAR, que serão elaborados com o auxílio do SIMEC – módulo para 

elaboração do plano ligado ao MEC e que pode ser acessado de qualquer computador, e por 

meio do qual se chega com agilidade aos resultados do PAR.  

Após análise dos documentos anexos a este Projeto de Formação Continuada, 

percebemos que as concepções teórico-metodológicas precisam ser ampliadas e adequadas à 

proposta de formação continuada implementada pela SEMED, na perspectiva de contribuir 

com o processo formativo dos professores da rede e para que venham a ser o horizonte maior 

dos saberes necessários para uma atuação transformadora, libertadora e emancipadora no 

contexto da escola e da sala de aula. Percebe-se uma proposta abrangente, sem especificações, 

ou seja, sem indicar com exatidão para quem está voltado o projeto e qual a sua intenção 

política diante da situacionalidade e contexto da SEMED. 

Reconhecemos o longo caminho percorrido pelo grupo gestor deste Projeto de 

Formação Continuada para sua elaboração e implementação. No entanto, ressaltamos que 

muitas das suas ações tornam-se inviáveis para a gestão de então, uma vez que o projeto ainda 

se mantém com forte tendência ao paradigma tecnicista de educação. Porém, há 

possibilidades de superação e ruptura deste paradigma, uma vez que encontramos – embora 

ainda sejam poucas – brechas para uma mudança paradigmática, quando ao longo dessa 

análise encontramos os objetivos gerais e específicos do Projeto, que apontam para uma 

postura dialético-crítica, uma vez que trazem elementos de ruptura com a formação 

centralizada e fragmentada, quando assinalam os seguintes indicadores: Superação da 
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formação departamental, fracionada e fragmentada; a escola como lócus privilegiado da 

formação; diálogo permanente; grupos de formadores para atuar em rede. 

Estes objetivos são justificados pela necessidade de superação da fragmentação do 

processo pedagógico, que é consequência da formação inicial e continuada 

departamentalizada. 

E como base teórica, encontramos os indicadores: a necessidade da constituição de 

uma rede de formadores, e a ação destes em rede; oposição à hierarquia; ideia de 

horizontalidade; postura dialógica; ruptura com o modelo verticalizado; formação continuada 

que tem como ponto de partida o conhecimento e os saberes trazidos pelos professores. 

Na definição de formação continuada, encontramos uma análise crítica significativa 

dos modelos de formação, apontando que sempre estiveram historicamente atrelados aos 

pacotes prontos e implementados pelo MEC, considerando também que essa questão posta 

torna-se explícita quando se toma para análise da educação nacional o modelo de formação 

que preconizava a antiga LDB 5692/71. Este indicava a necessidade da realização de cursos 

na rede pública com a intenção de formar professores dentro de um novo modelo de ensino, 

onde a técnica era muito valorizada. Isso resultou em formações realizadas tanto no passado 

como no atual momento, com a intenção apenas de remediar um processo de formação inicial 

de qualidade duvidosa. Todavia, sabemos que para se discutirem as questões relacionadas à 

formação continuada, necessário se faz falar em formação inicial dos professores, uma vez 

que não se pode entender esses dois processos de forma separada, aportando-se no que Fusari 

(1998, p. 532, apud MACEIÓ, 2010a)) aponta: 

 

[...] a formação inicial e a formação contínua são percebidas como dois momentos 
de um mesmo processo, de tal forma que ambas se interpenetram e se 
complementem, oferecendo qualidade, quantidade e dignidade de ensino e 
aprendizagem à formação do educador. Trata-se, pois, de um novo paradigma para a 
formação dos professores.  

  

Nesse sentido, o Plano chama a atenção para as formações de qualidade duvidosa que 

sempre existiram tanto no passado como no presente, mas aponta, a partir de um referencial 

teórico expressivo, para as possibilidades de superação desse modelo de formação até então 

proposto historicamente pelas redes de ensino público. Em tal modelo a formação continuada, 

segundo Santos (1998, p. 126), deve estar voltada para a qualificação docente, com o 

propósito da melhoria da qualidade da prática pelo domínio de conteúdos e de métodos e 
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articulação da relação entre teoria e prática. Nessas circunstâncias, acreditamos ser esta 

articulação fundamental para a práxis pedagógica, compreendendo que 

 
Um Educador que apenas domine técnicas e métodos didáticos não será um bom 
educador, pois esses elementos são insuficientes num processo de constituição de 
sujeitos coletivos numa perspectiva democrática, mesmo que esta seja  (...) uma 
concepção metodológica de caráter dialético, na qual o papel dos educandos é 
considerado fundamental em todo o processo.(SOUZA, 2007, p. 385) 

 
 

O documento também denuncia a existência de professores que ainda têm resistência a 

qualquer tipo de teoria, o que se reflete na prática, a partir da desvinculação de um arcabouço 

teórico que lhe dá sustentação, não ocorrendo, então, a transposição didática recomendada por 

teóricos como Hernàndez (1998). Destaca ainda as condições que são dadas para que o 

professor venha a desenvolver um processo de mudança e de inovação no seu trabalho 

cotidiano, uma vez que se encontra uma situação de pauperização do professor que vem 

acarretando o desestímulo, a passividade, a imobilidade e a resistência a qualquer nova 

situação que necessite do seu envolvimento em outras atividades para além da sala de aula, 

gerando assim poucas possibilidades de mudança de postura desses professores.  

Isso permite afirmar, acatando a ideia de Tardif e Lessard (2005, p. 27), que a própria 

estruturação das organizações escolares e do trabalho dos professores pouco se presta para um 

processo de profissionalização séria desse ofício e que, fechados em suas salas de aula, os 

professores não têm governabilidade sobre os acontecimentos que ocorrem extraclasse. 

Consequentemente passam a valorizar práticas marcadas pelo individualismo, pela ausência 

de colegiado; a experiência pessoal passa a ser sua referência de competência, portanto, longe 

de estar se profissionalizando, constata-se que os diferentes aspectos acima citados elevam 

como pano de fundo a questão da proletarização do trabalho docente. 

Por tudo isso, o documento traz a preocupação da Diretoria Geral de Ensino-

DIGEN/SEMED em relação à superação destes obstáculos e desafios que se apresentam nessa 

nova fase22 do processo de formação, sob sua responsabilidade. 

 A proposta apresenta como princípios básicos: a democracia, a autonomia e a 

profissionalidade
23

 docente, ancorada nos autores nela mencionados: Santos (2000); Sacristan 

(2001); Tardif (1999); Nóvoa (1995) (apud MACEIÓ, 2010a). 

                                                           
22 Consideram nova fase por se tratar de um documento que vem explicitar uma “nova proposta de formação 
continuada”, dentro dos parâmetros da nova gestão que assume a SEMED naquele momento, considerando a 
mobilidade de gestores nos últimos 4 anos. 
23 Transcrevo o termo PROFISSIONALIDADE conforme usado no documento em questão. 
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 A democracia passa a ser entendida como a configuração histórica construída na 

prática social dos indivíduos através do aprendizado coletivo do poder público, na tentativa de 

ruptura das tradições estabelecidas e de instituição de novos processos pedagógicos de 

discussão e de deliberação, tendo por base a relação entre iguais (SANTOS, 2000, apud 

MACEIÓ, 2010a).  

 A autonomia é a defendida por Sacristán (2001, apud MACEIÓ, 2010a) como a 

capacidade de pensar, possibilidade de decidir e atuar. Acrescenta ainda que as condições 

necessárias para o exercício dessa autonomia são: segurança material, liberdade de cátedra e a 

possibilidade de participar na definição do projeto educativo. 

 A conquista da profissionalidade docente resulta desse processo que se transforma 

como consequência de todo esse trabalho, uma vez que é uma antiga reivindicação dos 

professores serem reconhecidos enquanto profissionais, sujeitos de um saber e de um fazer 

próprios (TARDIF, 1991, apud MACEIÓ, 2010a). Assim sendo, a formação continuada 

proposta deve ser um continuum de desenvolvimento pessoal e profissional, observando 

quatro aspectos destacados por Nóvoa (1995, apud MACEIÓ, 2010a). O primeiro deles são os 

objetivos, as intenções e o papel que o professor se coloca. Segundo, o professor como 

pessoa, seus valores e características individuais. Terceiro, o contexto real em que o professor 

trabalha. Quarto, a cultura escolar presente no cotidiano do professor e seus colegas. 

 Estes princípios foram a base estruturante para que se formassem os grupos de 

formadores considerados no documento como o eixo condutor da formação continuada da 

Secretaria. A partir desses princípios, observamos que foi definido o perfil do grupo de 

formadores da Equipe Técnico-Pedagógica, os quais, segundo o documento, têm como 

atividade primordial a formação continuada e o acompanhamento pedagógico às escolas. Este 

acompanhamento deverá ser definido de acordo com as especificidades do trabalho 

desenvolvido pelos departamentos.  

 Para atuar como Formadores Técnico-Pedagógicos, de acordo com o Projeto, é preciso 

atender aos seguintes critérios:  

1-Ser FORMADOR, realizar a formação continuada e fazer o acompanhamento 
pedagógico às escolas, atendendo as especificidades dos departamentos; 2- Ter 
coerência com o Projeto Político Pedagógico desta secretaria; 3- Ter conhecimento e 
compromisso com as políticas públicas da educação; 4- Ter habilidade em 
comunicação verbal; 5- Ter facilidade em trabalhar coletivamente, com iniciativa e 
autonomia sem perder de vista o seu papel individual na equipe; 6- Ter capacidade 
de propor inovação; 7- Ter disponibilidade para estudos individuais e coletivos, e, 
disciplina em relação aos compromissos, sendo assíduo e pontual; 8- Quanto à 
formação acadêmica: Ser especialista na área de atuação do departamento; Caso o 
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técnico só tenha a graduação, deverá o mesmo fazer um curso de especialização na 
área de atuação.; 9 – Ser capaz de propor inovações. (MACEIÓ, 2010a, p.7) 

 

 Estas características apontadas no documento parecem reforçar a perspectiva 

dicotômica da formação dos professores da rede pública municipal, ainda acentuando o 

caráter departamental, tecnicista e fragmentado, apesar de encontrarmos elementos 

significativos nos critérios definidos, tais como a necessidade de diálogo, formação dos 

formadores para que possam atuar com condições adequadas à realidade e especificidades dos 

departamentos. Contudo, sinto falta de uma visão interdisciplinar, multiprofissional e 

dialógica, que retrate um perfil profissional de formadores comprometidos com a 

transformação dos sujeitos, considerando que 

 

A formação de professores deve ser compreendida como um processo global e 
precisa assegurar a formação integral da pessoa, do cidadão e do profissional. No 
entanto, é possível verificar que as estratégias de formação, que têm sido utilizadas 
com mais frequência em nosso país, têm estado voltadas, preferencialmente, para a 
formação do profissional, de uma forma praticamente amputada da formação da 
pessoa e do cidadão (CRUZ, 1991, p. 158). 

 
 

 Citando Candau (1998, p 76), esse autor acrescenta: “Nesta perspectiva cabe destacar 

a importância da escola como espaço privilegiado [...] onde a integração das diversas 

dimensões do perfil do professor se verifica e onde a inovação e a mudança se processam” 

(CRUZ, 1991, p. 158). 

 Diante do perfil dos Formadores Técnico-Pedagógicos, a Proposta apresenta a 

estrutura organizacional das formações continuadas como elemento estruturante para o 

planejamento do processo formativo, a saber:  

 
Organizar grupos de, no máximo, 40 professores; Reunir quinzenalmente para 
encontros de 3 horas; Utilizar os núcleos de EJA, Educação Infantil, 5ª a 8ª série e 
salas de reunião da SEMED; Realização de Seminários e socialização de 
experiências em julho e dezembro; Certificação única expedida pela DIGEN para os 
participantes com frequência mínima de 75% (MACEIÓ, 2010a, p. 7). 
 
 

 Isso faz crer que a estrutura organizacional de formação continuada analisada assinala 

um paradoxo, denunciado por Imbernón (2010), quando este denuncia a existência de espaços 

para que sejam realizadas muitas formações, porém com poucas e possíveis mudanças: 

 

 Talvez porque ainda predominam políticas e formadores que praticam com afinco e 
entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, com predomínio uma teoria 
descontextualizada, válida para todos sem distinção, distante dos problemas práticos 
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e reais e fundamentada em um educador ideal que não existe. [...] a formação deve 
se aproximar da escola, partindo das condições problemáticas dos educadores. [...] 
neste sentido, se a formação não possa ser acompanhada de mudanças contextuais, 
trabalhistas, de promoção de carreira, de salário, etc., pode-se ‘culturalizar o 
professor’, até criar-lhe uma identidade enganadora, não se conseguindo, porém, 
transformá-lo em um profissional mais inovador (IMBERNÓN 2010, p. 39-40).  
 
 

Nesse sentido, procurei analisar quais as atribuições do formador, segundo o 

documento em tela, e, mais uma vez, foram constatadas contradições como fragmentação e a 

dualidade entre centralidade e perspectivas de descentralização das ações. Porém, as ideias de 

centralidade tornam-se mais incisivas: participar de programas de governo e política de 

governo. Outra dualidade: ser um formador generalista e ao mesmo tempo especialista; isso se 

evidencia quando se observam as seguintes atribuições:  

 
 O formador atuará seguindo o planejamento definido coletivamente pela Diretoria 
Geral de Ensino – DIGEN, atendendo as demandas apresentadas pelos professores; 
atuar como tutor nos cursos de formação da rede nacional; participar de reuniões 
sistemáticas de estudo, planejamento e avaliação na equipe; atender, no campo da 
formação continuada, todas as modalidades de ensino (MACEIÓ, 2010a, p. 8). 
 
 

Finalmente, chegamos ao processo de avaliação, onde se aponta para uma proposta 

preliminar, sujeita a modificações e alterações ao longo do seu desenvolvimento. Na 

perspectiva de garantir a qualificação do trabalho, o documento traz como proposta dois 

momentos de avaliação. O primeiro aconteceria a cada mês de junho e o segundo, a cada mês 

de dezembro, sendo que este segundo momento constará da presença de um assessor externo, 

visando colaborar para que se obtenha um olhar sobre o trabalho desenvolvido, tendo como 

suporte teórico a concepção freireana de mudança, numa perspectiva macro.  

 
A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação 
desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. É a partir 
deste saber fundamental mudar é difícil mas é possível, que vamos programar nossa 
ação político-pedagógica (FREIRE,1999, p. 88 – grifos do autor).  
 
 

 Todo o percurso de análise que acabamos de realizar neste primeiro documento, uma 

proposta de formação continuada da SEMED/ 2010-2012, torna evidentes as divergências, 

ambiguidades, contradições, mas, acima de tudo, um vontade política de implementação de 

um processo de formação continuada de professores com a intenção de se ter, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, uma Política Pública de Estado de formação continuada, 

enquanto processo contínuo e permanente que tem sua gênese no contexto da instituição 

pública, desatrelada dos programas de governo.  
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No entanto, ao longo do documento surgem alguns indicadores, acima já 

mencionados, que denunciam a possibilidade de rompimento com os princípios de 

democracia e de autonomia conquistados pelas instituições educacionais. Estas, ao longo da 

história da educação brasileira, sempre estiveram atreladas aos programas educacionais 

vinculados ao MEC, perdendo sua autonomia e ganhando tutela e regulação do MEC e do 

Banco Mundial, instituições que trazem no bojo de suas proposições normatizações para uma 

prática docente tecnicista, desencadeando, muitas vezes, a apatia, a desmobilização e a 

descrença dos professores a respeito do seu saber docente, como vem denunciando Torres, 

quando define que  

 
 O Banco Mundial transformou-se, nos últimos anos, no organismo com maior 
visibilidade no panorama educativo global ocupando, em grande parte, o espaço 
conferido à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura), a agência das Nações Unidas especializada em educação. O 
Financiamento não é o único e o mais importante papel do BM em educação. 
(representando apenas 0,5% da despesa total pelos países em desenvolvimento neste 
setor); o BM transformou-se na principal agência de assistência técnica em matéria 
de educação para os países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo a fim de 
sustentar tal função técnica, em fonte e referencial importante de pesquisa educativa 
no âmbito mundial (TORRES, 1998, p. 126). 
 
 

 Concordo com a autora quando nos oportuniza enxergar no documento analisado 

significativos indicadores que vêm reforçar essa visão tecnicista dos documentos que 

subsidiarão as políticas de formação continuada de SEMED/Maceió. Passo à análise do 

segundo documento, que se caracteriza como uma proposta reformulada do Projeto de 

Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação do Município de Maceió, 

surgindo como um Projeto de Cooperação Técnica MEC-PNUD-SEMED/Maceió.  

 

4.2 Núcleo de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação da Rede Pública 
de Maceió – NFVP. Projeto de Cooperação Técnica MEC/PNUD – 
EMED/MACEIÓ, 2010  

 

DIMENSÃO 2 – Formação de professores e de Profissionais de Serviços de Apoio Escolar.  

AÇÃO 1 – Programa de Formação Continuada de Professores e Equipe Gestora da Escola 
(Coordenadores, Diretores e Conselho Escolar). 

 



 

 

101

 Para dar início a esta análise, senti necessidade de situar o lugar de onde fala o 

documento em foco, considerando o contexto e a conjuntura apontados pelas coordenações e 

equipes gestoras do Projeto, que foi gestado no seio da SEMED por uma exigência do Projeto 

de Cooperação Técnica entre Ministério da Educação – MEC, Programa das Nações Unidas – 

PNUD e a Secretaria Municipal de Educação- SEMED – Maceió. 

A Proposta foi elaborada com a participação de uma Coordenação Técnico-

Operacional, formada por um Coordenador de Apoio Logístico, a Liderança da Dimensão, um 

Coordenador da Ação, a Equipe de Sistematização, a Equipe de Elaboração, a Equipe de 

Apoio Técnico MEC/PNUD. Acrescente-se a consulta aos documentos anexados ao Projeto, 

que apresentam o Mapeamento das Demandas de Temas Propostos pelos Profissionais das 

Escolas – 2010, que teve como fontes geradoras os Planos de Desenvolvimento das Escolas –

PDE, os Projetos Político-Pedagógicos – PPP e a Escuta das Escolas da Rede Municipal de 

Ensino. 

Observei que os cinco membros que formam a Equipe de Sistematização são também 

participantes da Equipe de Elaboração. Tanto os componentes da Equipe de Sistematização 

quanto os da equipe de Elaboração fazem parte do quadro de funcionários e são oriundos dos 

diversos Departamentos e Diretorias que compõem o organograma da SEMED. 

Percebe-se na análise que o Projeto foi elaborado em um contexto desafiante e 

contraditório: de um lado o paradigma denominado por Santos (1989) de 

objetivista/dominante, assumido institucionalmente pela gestão atual e do outro o paradigma 

dialético/crítico, assumido pelos elementos participantes tanto da equipe de sistematização 

como da equipe de elaboração. 

Neste confronto e conflito de paradigmas na aplicação e produção do conhecimento, 

pode-se lançar mão e fazer uso de duas possibilidades caracterizadas por Santos (1989. p. 

147-161) como Aplicação Técnica e Aplicação Edificante.  

 
O tipo de aplicação que tem dominado pode ser designado por aplicação técnica, e 
apresenta as seguintes características: 1- quem aplica o conhecimento está fora da 
situação existencial em que incide a aplicação e não é afetado por ela; 2- existe uma 
separação total entre fins e meios; 3- não existe mediação deliberativa entre o 
universal e o particular; 4 – a aplicação assume, como única, a definição da 
realidade dada pelo grupo dominante e reforça-a. Escamoteia os eventuais conflitos 
e silencia as definições alternativas; 5 – a aplicação do know-how técnico torna 
dispensável e até absurda qualquer discussão sobre um know-how ético. A 
naturalização técnica das relações sociais obscurece e reforça os desequilíbrios de 
poder que as constituem; 6 – a aplicação é unívoca e o seu pensamento é 
unidimensional. Os saberes locais ou são recusados, ou são funcionalizados e, em 
qualquer caso, tendo sempre em vista a diminuição das resistências ao desenrolar da 
aplicação; 7 – os custos da aplicação são sempre inferiores aos benefícios e uns e 
outros são avaliados quantitativamente á luz de efeitos imediatos do grupo que 
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promove a aplicação. Quanto mais fechado o horizonte contabilístico, tanto mais 
evidentes os fins e mais disponíveis os meios. Proponho, como modelo dominante 
de aplicação do conhecimento científico pós-moderno, a aplicação edificate e 
aponto-lhe, em perfil breve, as seguintes características: 1 – a aplicação tem sempre 
lugar numa situação concreta em que quem aplica está existencial, ética e 
socialmente comprometido com o impacto da aplicação; 2 – os meios e os fins não 
estão separados, e a aplicação incide sobre ambos; os fins só se concretizam na 
medida em que se discutem os meios adequados à situação concreta; 3 – a aplicação 
é um processo argumentativo, e a adequação, maior ou menor, das competências 
argumentativas entre os grupos que lutam pela decisão do conflito a seu favor (o 
consenso não é média nem é neutro); 4 – o cientista deve, pois, desenvolver –se na 
luta pelo equilíbrio de poder nos vários contextos de aplicação e, para isso, terá de 
tomar o partido daqueles que tem menos poder; 5 – reforça as definições emergentes 
e alternativas da realidade; deslegitima as formas institucionais e os modos de 
racionalidade em cada um dos contextos, no entendimento de que tais formas e 
modos promovem a violência em vez da argumentação e o silenciamento em vez da 
comunicação, o estranhamento em vez da solidariedade; 6 – para além de um limite 
crítico definido, uma maior participação numa visão moral e política é melhor que 
um acréscimo no bem estar material. O know-how técnico é imprescindível, mas o 
sentido do seu uso lhe é conferido pelo know-how ético que, como tal tem prioridade 
na argumentação; 7 – os limites e as deficiências dos saberes locais superam-se, 
transformando esses saberes por dentro interpenetrando-os com sentidos produzidos 
em outros saberes locais, desnaturalizando-os através da crítica científica; 8 – a 
ampliação da comunicação e o equilíbrio das competências visam a criação de 
sujeitos socialmente competentes. 9 – a aplicação edificante não prescinde de 
aplicações técnicas, mas submete-se às exigências do know-how ético (SANTOS, 
1989, 157-161). 

 
 

Aportei-me nessas duas possibilidades de análise de construção do conhecimento para 

a apreciação crítica do Projeto de Cooperação Técnica MEC/PNUD/SEMED/MACEIÓ, que 

assinala na sua Dimensão 2 – Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e de 

Apoio Escolar, e na Ação 1 – Programa de Formação Continuada de Professores e Equipe 

Gestora da Escola (Coordenadores, Diretores e Conselhos Escolares). Cheguei ao 

entendimento de que esse Projeto/Programa está situado nos dois contextos apontados por 

Santos (1989, p. 157-161).  

O primeiro contexto de Aplicação Técnica, numa perspectiva objetivista/dominante, 

tem como indicadores: manutenção do status quo, “permanências”, centralização, retrocessos, 

desencontros entre o burocrático e o pedagógico, formação técnica, perspectiva de regulação e 

meritocracia, perda da autonomia, implementação de uma Política de Governo em detrimento 

de uma Política de Estado, descontinuidade de experiências históricas de formação continuada 

da SEMED, implantação de uma nova proposta de formação – Escolas autoformadoras, 

instituição formadora deixa de ter sua própria expressão, sua identidade formadora enquanto 

política pública, ausência de perspectiva política na formação, falta de recursos significativos 

e suficientes para formação, modelo verticalizado de formação, federalização de ações 

tuteladas ao MEC/PNUD, dominação, neutralização. 
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O segundo contexto de Aplicação Edificante, numa perspectiva dialético-crítica, 

formadora, transformadora, tem como indicadores: avanços, recuos estratégicos, conquistas, 

concepções de autonomia e iniciativa, garantia de acesso e permanência, qualificação 

profissional como condição “sine qua non”, rupturas significativas, resistência de alguns 

setores internos da SEMED/DEJA, proposta de trabalho coletivo, proposta da escola como 

lócus da formação, reestruturação da dimensão formativa a partir da escuta e leitura dos 

documentos coletivos (PPP, PDE) das escolas da rede, constituição de uma rede de 

formadores, reconhecimento da legalidade e importância da formação continuada, formação 

enquanto projeto coletivo. 

Os indicadores acima mencionados no primeiro e no segundo contexto nos remetem à 

apreciação da equipe gestora do Projeto, indicando divergências de postura, de concepções e 

de formação, percebidas ao longo da leitura e análise do Projeto. Isso me levou a considerar 

os paradoxos, divergências de concepções, avanços, recuos presentes no Projeto/Programa 

como resultantes do processo formativo das equipes de sistematização, elaboração e apoio 

técnico. Tal consideração deve-se ao fato de eu ter observado a interferência de sujeitos com 

história de luta em prol de uma educação libertadora, que defendem a escola pública de 

qualidade com um currículo crítico voltado para a emancipação e inserção da classe 

majoritária da população no contexto socioeconômico, político e cultural deste país, 

rompendo com a educação “bancária” e que acreditam na constituição do formador-político e 

nas Políticas Públicas de Estado. 

No entanto, percebi que também estão presentes nas referidas equipes sujeitos que 

defendem a institucionalização de um Programa de Formação apoiado em Políticas de 

Governo, transitórias, descontínuas, e que trazem nas suas entrelinhas a morte do formador 

com visão política e o reviver do formador que possui apenas a visão técnica, ou seja, a morte 

do formador político e o reviver do formador técnico. Essa constatação apresenta-se como um 

possível retrocesso histórico no contexto da instituição formadora, atrelado ao processo de 

desconstrução da tentativa histórica – principalmente do DEJA – de implementação de uma 

Política Pública de Estado voltada para a Formação Continuada dos profissionais da Educação 

no âmbito da Rede Municipal de Ensino – RME de Maceió. A Rede Municipal de Ensino de 

Maceió ainda se depara com a descontinuidade das ações e das políticas implementadas no 

cotidiano da SEMED e dos Departamentos que compõem o seu organograma, por conta da 

flutuação dos gestores educacionais. Nos últimos 10 anos de governo presenciou-se a 

nomeação de 14 gestores, o que nos leva a concordar com Cunha (1995), quando este afirma 
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que a política do ziguezague ainda se mantém presente nos contextos educacionais alagoanos, 

reforçando a tese de Verçosa (1997, p. 197) quanto ao “ethos profundo da sociedade 

alagoana” em pleno século XXI. Nesta perspectiva observamos que  

 

As políticas e os programas também têm, em contrapartida, carne e osso, melhor, 
têm corpo e alma. São decididas e elaboradas por pessoas, são dirigidas às pessoas 
ou ao seu habitat, são gerenciadas e implementadas por pessoas e, quando isso 
ocorre, são avaliadas também por pessoas. Ora, as pessoas ou os grupos de pessoas 
que animam as políticas, fazem-no segundo seus valores, seus interesses, suas 
opções, suas perspectivas, que não são consensuais, nem muito menos unânimes, 
como sabemos. Ao contrário, o campo onde florescem as políticas e programas pode 
ser pensado como um campo de forças, de embates, de conflitos, que se sucedem e 
se ‘resolvem’ ao longo do tempo (DRAIBE, 2001, p. 26). 

 
 Abordei a questão considerando o alerta da autora, uma vez que ainda se percebe a 

forte tendência da maioria dos Estados e Municípios brasileiros de se manterem atrelados e 

tutelados ao MEC e aos organismos de financiamento, a exemplo do Banco Mundial. 

 Sendo assim, Freitas (2005) propõe a necessidade de se encontrar um caminho para as 

tensões que ainda afetam os sistemas públicos de ensino, os quais são administrados por 

diferentes políticas públicas, vivem o dilema das várias concepções de produção de mudança. 

Por um lado, convive-se com as políticas neoliberais, que usam e abusam da regulação; por 

outro lado têm-se as políticas participativas, que vêm resvalando no democratismo, o que nem 

sempre fortalece as estratégias locais de realização de mudanças, resultando no não exercício 

dos trabalhadores da educação para a contrarregulação. 

 Entende-se, ainda conforme Freitas (2005), que a contrarregulação significa 

resistência propositiva criando compromissos ancorados na comunidade mais avançada da 

escola (interna ou externa), visando à articulação do serviço público com seus usuários para, 

quando necessário, resistir à regulação (contrarregulação) e, quando possível, avançar na 

perspectiva da organização e da prestação de serviços de melhor qualidade aceitável para os 

mais necessitados, tendo como meta convidar todos os partícipes para o processo de 

transformação social. 

 Freitas (2005) alerta para que se entenda que o processo de contrarregulação não é 

uma mera obstrução ou um momento de “fechar as fronteiras da escola” em relação às 

políticas centrais, penalizando o usuário do sistema público. Para tanto o autor afirma que não 

podemos discutir conceitos de regulação sem que se posicione sobre qual política se está 

discutindo, porque uma inadequada ampliação do conceito de regulação poderá implicar a 

compreensão imprópria até mesmo da ação do Estado para, por exemplo, fazer valer os 
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direitos arduamente conquistados nas lutas sociais, entre estes, o direito de acesso ao 

conhecimento historicamente acumulado por meio do processo de escolarização. 

 Neste sentido, percebo que o documento vem no sentido de ressaltar a importância da 

política de formação continuada instituída pelo Governo Federal, como possibilidade de 

inúmeras mudanças paradigmáticas no sistema público de ensino, apoiadas em 

transformações relacionadas com a atuação dos profissionais da educação nas mais diversas 

áreas profissionais, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência em cursos de 

formação inicial e continuada para todos os profissionais, como orienta a LDB em seus 

Artigos 3º e 67º. É válido acrescentar que desde o ano 2000 a Rede Municipal de Ensino – 

RME de Maceió aderiu aos programas de formação de professor ofertados pelo MEC. 

  Entretanto, apesar dos investimentos próprios e dos realizados em cooperação técnica 

com o MEC, o documento vem tornar visível a situação real da Rede Municipal de Ensino –

RME de Maceió, que ainda se apresenta com indicadores insatisfatórios no que diz respeito 

aos Índices de Desenvolvimento da Educação – IDEB e à própria qualidade da prática 

docente desenvolvida nas escolas municipais. Percebe-se também que esse desencontro entre 

os investimentos e os resultados almejados pode ser decorrente de aspectos como: lacunas nas 

formações inicial e continuada dos profissionais; falta de continuidade das ações político-

administrativas das gestões da SEMED em razão das frequentes mudanças dos dirigentes; 

compreensão e práticas equivocadas do processo de construção da gestão democrática; falta 

de articulação entre equipe gestora e o conselho escolar nas unidades escolares; inexistência 

de sistemáticas de monitoramento e acompanhamento técnico das ações pedagógicas e 

administrativas junto às unidades escolares; ausência de uma política de formação e 

valorização dos profissionais da educação, no tocante à validação e certificação de cursos 

realizados; falta de uma prática institucional de apoio e articulação entre as redes públicas de 

ensino do município.  

 Nota-se que estes aspectos levantados e assinalados no documento vêm no sentido de 

apontar que historicamente a SEMED/Maceió tem se empenhado com muito esforço para 

avançar no processo formativo dos profissionais da rede, mas que ainda existe desencontro 

entre a demanda e a oferta, resultando na diminuição da participação dos profissionais nesse 

processo formativo. Avalia-se a hipótese de ser essa diminuição decorrente dos lócus e das 

condições estruturais de onde e como ocorre o processo formativo na rede.  

 Considero pertinentes os aspectos levantados e suas justificativas, no entanto, abre-se 

nesse momento uma dicotomia de posicionamentos frente a essa demanda formativa no 
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sentido de reconhecer o processo histórico, mas não o considerar como ponto de partida para 

uma reavaliação. 

  Percebe-se um avanço no Projeto ao se repensar o lócus da formação, considerando a 

escola seu espaço privilegiado, concebendo essa formação e valorização como dimensões do 

desenvolvimento profissional, com o objetivo de se garantir a melhoria da qualidade social do 

ensino, entendendo qualidade conforme a conceitua Rios (2010, p.69): “[...] como uma 

propriedade dos nos seres”, sem o alijamento do caráter político do ato de educar. Nota-se 

também o reconhecimento das bases legais que versam sobre a formação continuada do 

profissional da educação, expostas a seguir. 

  A primeira delas é a Constituição Federal – CF, no seu Art. 39 que trata da criação do 

“regime jurídico único e planos de cargo e carreira para os servidores da administração 

pública”, como competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

entregando ainda à União, Estado e Distrito Federal a responsabilidade pela formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos. O requisito básico para esta formação é a 

participação em cursos para a promoção na carreira, facultada a celebração de convênios ou 

contratos entre os entes federados. Reconhece-se a necessidade de se investir na formação 

continuada dos servidores públicos e a interdependência entre formação e valorização para o 

desenvolvimento profissional proposto no Art 206, inc. IV da CF. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, no Artigo. 61 

nos incisos I, II e II, também aborda a formação continuada dos profissionais da educação. 

omo o Parágrafo Único do art. 61 que diz: 

 

Art. 61. 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:  

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 
ensino e em outras atividades. 
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 O documento aponta para o reconhecimento dos educadores como categoria 

profissional, uma conquista importante para os trabalhadores da educação, que passam a ter o 

direito a uma formação específica para exercerem suas atribuições nas mais diversas etapas e 

modalidades da educação básica. 

 Dessa maneira, os incisos acima citados, segundo o documento analisado, vêm 

fundamentar a formação continuada como possibilidade de um serviço educacional 

experienciado no espaço-tempo de trabalho para a construção de um caminho formativo. 

Ressalta ainda que a ampliação do inciso I pela Lei nº 12.014 /0924, promulgada em 2009, 

vem no sentido de se reconhecer a importância dos conhecimentos científicos e sociais na 

formação do educador. Porém, nos alerta para o que Freire (1999) recomenda ao se pensar na 

formação do trabalhador como mera busca da competência técnica quando diz “[...]  não se 

constrói apenas com sua eficácia técnica, mas também com sua luta política em favor da 

recriação da sociedade injusta, a ceder seu lugar à outra menos injusta e mais humana” 

(FREIRE, 1999, p. 114). 

 Consideramos pertinente a observação sobre a inserção da perspectiva de superação do 

profissional técnico e a possibilidade de formação do profissional político, com formação 

profissional que lhe dê suporte para a ruptura de processos formativos alienantes que 

contribuem para a recriação da sociedade injusta, enfatizando que essa atitude pode 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida com justiça social, possibilitando a formação 

do profissional político, crítico, transformador.  

 O documento também chama a atenção para a importância que têm os sistemas de 

ensino, ao se responsabilizarem não só pela formação, mas também pela valorização dos 

profissionais da educação, observando as seguintes garantias recomendadas pelo art. 67 da 

LDBEN: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: 

I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 
III – piso salarial profissional; 
IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; 

                                                           
24

Altera o art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de 
trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação. 
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VI – condições adequadas de trabalho. 
 

 Há de se convir que o documento apresenta elementos importantes para que o 

processo de formação dos profissionais da educação da RME de Maceió esteja dentro dos 

parâmetros legais apontados desde a Constituição Federal – CF, o Plano Nacional de 

Educação – PNE e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96.  

Evidencia-se também que a SEMED/Maceió reconhece a legitimidade desses instrumentos 

legais, apontando claramente que o investimento na formação dos profissionais da educação 

precisa ser permanente e voltado para as suas diversas dimensões, como também a 

necessidade de implantação de uma política de valorização do servidor desta Rede Municipal 

de Ensino – RME, sem descartar a necessidade de o poder público municipal ter clareza em 

ofertar institucionalmente uma proposta de formação. 

 Do considerado acima, parece-me que a SEMED/Maceió denuncia nesse contexto a 

ausência de uma política de formação institucionalizada para os profissionais da educação. 

Ela aponta que, da mesma forma como se constitui dever da instituição a política de formação 

profissional, é também necessário que os profissionais passem a compreender que é seu dever 

assumir a formação continuada como condição de aprimoramento das práticas profissionais, 

visando à qualidade dos resultados do trabalho educativo. Os professores precisam 

compreender que a instituição oferta o que ela identifica como significativo, como 

necessidade para melhoria do seu processo educacional, ou seja, que os profissionais se 

qualifiquem de acordo com a oferta instituída, devendo melhorar suas práticas educacionais. 

 Parece-me que a intenção da SEMED de ouvir as escolas para definição do programa 

de formação continuada entra em contradição e conflito, quando se percebe, no documento, 

que a SEMED, inicialmente, não propõe uma política de formação, e sim um programa de 

formação, que vem transferindo ao MEC/PNUD a tutela do processo formativo dos 

profissionais da educação da rede. E, ao mesmo tempo, aponta elementos que avançam, mas 

que recuam muito mais no tempo/espaço da instituição quando ressalta a necessidade de se 

formar profissionais da educação que possam trocar e partilhar saberes em espaços de 

socialização das experiências profissionais. 

 Há ainda sinais de retrocesso quando assinala fatores atuais que são entraves para a 

mudança e descentralização da formação continuada dos profissionais da educação, elegendo 

o espaço da escola como o lócus privilegiado de formação. E também quando informa que 

ainda se tem cursos organizados pela equipe central da SEDE e a falta de uso dos Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas como referência para o planejamento institucional. 
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Apresenta-se como demasiadamente controverso, em uma administração que se diz 

democrática, a oferta centralizada da formação nas dependências do prédio central da 

SEMED, provocando desestímulo e desistência dos profissionais das formações, por conta 

das condições inadequadas de infraestrutura e localização, além da resistência dos 

profissionais a qualquer tipo de teoria. O documento ainda expõe as condições de 

pauperização crescente da classe docente e a desarticulação do trabalho pedagógico percebida 

em algumas escolas. 

 O documento faz uma tentativa de mostrar historicamente como vinha acontecendo a 

formação continuada dos profissionais da educação do município de Maceió, para aventurar-

se em trazer uma proposta inovadora de formação. Proposta esta que enuncia que o programa 

de formação continuada se constitui como espaço de reflexão, intervenção político-

pedagógica e atualização profissional, apresentando novas propostas de trabalho de cunho 

teórico-prático, sugerindo alternativas à prática educativa de sala de aula e de gestão 

educacional. No entanto, sugere-me que vem trazendo um grande desafio, que é a instituição 

de uma política de formação e valorização dos profissionais da RME com o objetivo de 

nortear todas as ações de formação inicial e continuada, visando à melhoria dos índices de 

desenvolvimento da educação de seus alunos, em consonância com os projetos político- 

pedagógicos das escolas. 

 No entanto, as propostas de operacionalização convergem muito mais para a 

manutenção dos fatores assinalados como entraves do que para a superação do modelo de 

formação até então oferecido pela SEMED. Essa inferência se dá quando se observa que as 

ações propostas parecem vir muito mais no sentido da manutenção das permanências do que 

das rupturas do modelo até então adotado; quando percebemos e analisamos possíveis 

propostas como a elaboração de manual formatado pela equipe central, o qual traz 

composição das turmas, regras e normas de funcionamento, organização dos temas, 

conteúdos, metodologia, formas e instrumentos de monitoramento, controle e avaliação dos 

diferentes tipos e modalidades das ações de formação ofertadas; ou reuniões da equipe central 

com coordenadores escolares para orientar sobre as diretrizes de implantação da proposta de 

Formação Continuada dos Professores e Gestores da Educação Pública de Maceió; e ainda a 

execução do processo de monitoramento sobre a implantação das ações de formação 

continuada pela coordenação pedagógica da escola junto aos profissionais da instituição e 

pela equipe responsável pela formação continuada da SEDE junto às escolas. 
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 Todas estas ações, segundo o documento, vêm no sentido de acompanhar e avaliar os 

resultados das ações de formação na transformação da prática escolar, com a realização de 

encontros ordinários e permanentes na SEDE para acompanhamento, controle, monitoramento 

e avaliação do programa. Considere-se ainda, em relação à operacionalização da proposta de 

formação continuada, a necessidade de uma logística que venha a atender e contemplar 

aspectos que vão desde a inscrição, certificação, validação, acompanhamento e 

monitoramento dessa formação. 

 Isso faz supor que essas ações para a operacionalização da proposta se encaixam no 

que Santos (1989, p. 157) aponta como possibilidade do “paradigma de aplicação técnica”, 

quando diz que “[...] o pensamento é unidimensional. Os saberes locais são recusados ou 

funcionalizados para diminuir resistências”. É o que me parece que poderá ocorrer com a 

operacionalização desse programa de formação oferecido pela SEMED às escolas da rede, 

uma vez que apresenta elementos básicos para uma formação voltada para o tecnicismo, com 

monitoramento e controle para além de uma formação voltada para a melhoria das condições 

de trabalho e valorização pessoal dos professores. 

 O documento não menciona uma ação político-pedagógica voltada para a formação e 

valorização dos profissionais enquanto educadores políticos transformadores e interventores 

na prática educativa e social. Aponta para uma formação de profissionais técnicos, 

preocupados apenas com os resultados a serem obtidos no aspecto muito mais quantitativo do 

que qualitativo, em resposta às demandas esperadas pelo sistema e não pelas demandas 

decorrentes da realidade sociopolítica e cultural dos alunos e dos professores. O documento 

aponta para a controvérsia da formação apoiada em programas, tendo a escola como lócus de 

uma formação monitorada. No entanto, é desconsiderada a capacidade dos profissionais de 

definirem seus temas de formação e planejarem a formação a partir de suas reais demandas 

enquanto uma Política de Estado para Formação de Professores. Percebe-se, pois, a volta de 

pacotes prontos, definidos por um Programa de Formação de Governo. 

 

4.3 A Política de Formação Continuada dos Professores de Educação de Jovens e 
Adultos. DEJA/ SEMED/Maceió – Alagoas  

 
  

No capítulo anterior observamos que a Educação de Jovens e Adultos no Estado de 

lagoas sempre esteve vinculada às campanhas nacionais ou por elas guiada, tendo por meta 
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básica ensinar as pessoas jovens e adultas apenas a ler e escrever seu próprio nome, em um 

curto espaço de tempo, a exemplo das várias campanhas que ocorreram em diferentes 

períodos da história da educação brasileira. Percebe-se também que sempre se investiu muito 

pouco em políticas públicas para EJA. 

 No entanto, no Município de Maceió, a Educação de Jovens e Adultos toma um 

distanciamento dessa realidade com a criação, em 1993, do Departamento de Educação de 

Jovens e Adultos – DEJA, a partir de uma filosofia proposta pela Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, através do Plano de Ação do Governo Municipal de Maceió para a 

Educação do Quadriênio 93/96: Educar para a Cidadania e Por uma Educação Municipal 

Pública, Gratuita, Democrática e de Qualidade para Todos. Acreditava-se que a 

implementação desse plano permitiria a participação dos diferentes setores da sociedade na 

gestão educacional de forma efetiva, para que não houvesse nenhuma descontinuidade no 

processo de democratização da escola pública. É na égide dessa filosofia que nasce o DEJA, 

enquanto departamento vinculado à Diretoria Geral de Ensino – DIGEN, inserido no contexto 

da Educação Básica, coordenado por uma equipe pedagógica responsável pelo 

acompanhamento, avaliação e formação continuada dos professores nas escolas que oferecem 

a educação de jovens e adultos. Nesse período, a SEMED atendia a uma demanda apenas do 

primeiro segmento de EJA, com seu funcionamento e atendimento em escolas noturnas, 

principalmente nas periferias da capital alagoana.  

 O DEJA inicialmente definiu uma proposta pedagógica para o primeiro segmento da 

Educação de Jovens e Adultos, atendendo em 1993 a uma demanda de aproximadamente 

2000 alunos. Segundo Costa (2000, p. 13), neste período ocorreram muitas mudanças e 

reestruturações no contexto da Secretaria Municipal de Educação; uma delas foi a aprovação 

do Estatuto do Magistério, em 1992, o qual só foi implantado em 1994, após a realização do 

concurso público para suprir as carências de professores na rede. Até então os professores 

tinham uma carga horária de 40 horas, mas tinham que assumir duas turmas, dificultando 

assim qualquer iniciativa de formação continuada, uma vez que era necessário dispensar os 

alunos das atividades para que os professores pudessem participar das formações. A educação 

de jovens e adultos se colocava nesse contexto. Os professores que atuavam nessa modalidade 

de ensino atuavam no ensino regular com crianças, trazendo sua experiência e práticas, e as 

reproduziam na sala de aula da educação de jovens e adultos, que funcionavam no turno 

noturno.  
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Após a contratação de novos professores para atuarem no quadro do magistério 

municipal é que ocorreram as primeiras tentativas de realizar um trabalho pedagógico mais 

voltado para a educação de jovens e adultos fundamentando-se nas ideias, pensamento e 

concepções freireanas, tendo-se o cuidado de, aos poucos, introduzir metodologias mais 

voltadas para a realidade e interesse dos alunos jovens e adultos, permitindo a ampliação das 

discussões em torno de critérios de avaliação. 

Assim sendo, a partir de 1995 o DEJA reestrutura o processo de formação continuada. 

As escolas foram organizadas por aproximações dos bairros da capital alagoana, denominados 

de zonais
25. Segundo Costa (2000, p.12), os cursos de capacitação continuavam, mas com a 

implantação dos zonais os encontros pedagógicos tornaram-se mais sistematizados. A cada 

terça-feira, os professores se reuniam, de acordo com seu zonal, no seu horário de 

departamento, socializando com seus pares a prática pedagógica desenvolvida no cotidiano da 

sala de aula. Considerando-se nesse período que os professores possuíam uma carga horária 

de 40 horas, destas, 20 horas eram destinadas para o processo formativo do docente, acatando 

o princípio da flexibilidade para atender aos professores dentro de suas realidades e 

necessidades. Outro ponto considerado de importância nessa reestruturação do DEJA nesse 

período, segundo a autora, foi a realização de dois seminários municipais sobre educação de 

jovens e adultos (1995/1996) e o lançamento de dois cadernos de produção coletiva de textos, 

produzidos pelos alunos da educação de jovens e adultos, os quais eram utilizados como 

material didático nas salas de aula da educação de jovens e adultos (1995/1997) (COSTA, 

2000). 

A partir de 1997, ainda conforme Costa (2000, p.14), foram introduzidas novas 

concepções teórico-metodológicas nos estudos de formação continuada dos professores de 

educação de jovens e adultos, sobretudo as ideias de Vygotsky, no sentido de responder as 

demandas dos professores nos encontros pedagógicos que ocorriam semanalmente. No 

entanto, observando as atividades desenvolvidas no processo de acompanhamento das salas 

de aula, os coordenadores pedagógicos do DEJA perceberam que nenhuma mudança 

significativa havia ocorrido.  

Segundo Freitas (2007, p.52), essa constatação se deu a partir dos estudos de uma 

integrante do DEJA, que em 1998 buscou nos estudos do Mestrado em Educação analisar 

como se dava o processo de formação continuada oferecida pelo DEJA, observando a relação 

                                                           
25 Os Zonais se constituíam de escolas que pertenciam a uma mesma região, formando diversos bairros que 
tinham aproximações geográficas, a exemplo do zonal das águas, formado por todas as escolas que ficavam nos 
bairros banhados pelas águas do mar e das lagoas de Maceió. 
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entre a proposta e a prática pedagógica desenvolvida pelos professores. O estudo tinha como 

foco principal a realização entre o proposto e o praticado, e tinha como referencial de análise 

os conceitos de mudança, saber e práxis docente. Os resultados obtidos na pesquisa 

assinalaram: mudança de percepção acerca da educação dos professores, no sentido de 

respeito ao saber dos alunos, mudança na forma de ensinar e qualificação do trabalho com os 

alunos da educação de jovens e adultos, além de diversas outras constatações26 que levam a se 

pensar em uma política de formação continuada tendo a escola como o ambiente para a 

formação em uma estreita articulação entre a gestão escolar e as necessidades dos professores. 

O ano de 2000 foi determinante para o Departamento de Educação de Jovens e 

Adultos – DEJA em relação ao prosseguimento dos estudos e aprofundamento teórico-

metodológico da formação continuada dos professores de jovens e adultos. 

 

Dois fatores foram decisivos para a continuidade e o aprofundamento teórico-
metodológico da formação continuada dos professores de jovens e adultos, no 
município de Maceió: a resistência do grupo de trabalho do DEJA27 e o aporte de 
recursos enviados pelo governo federal através do então programa denominado 
Recomeço, atualmente Fazendo Escola. Isso permitiu à equipe contar com o apoio 
de profissionais qualificados das Universidades Federais do Sudeste e do Sul, com 
larga experiência em EJA. [...] além da preocupação com o registro, foram 
publicados o 3º e 4º cadernos de produções coletivas dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos do município de Maceió. [...] houve um redimensionamento das 
ações pedagógicas do referido Departamento e do corpo docente. [...] paralela a essa 
reflexão, foram retomados os estudos das ideias de Freire, na perspectiva da rede 
temática, que permitia à escola ser o lócus da formação continuada. Essa nova 
proposta de reorientação curricular requereu um acompanhamento, além de 
sistemático, mais próximo da escola e da comunidade, provocando um repensar nas 
ações do DEJA, em duas direções: A primeira, a implantação de um Grupo de Apoio 
Pedagógico (GAP), formado de professores de EJA; e a segunda, no sentido do 
DEJA preocupar-se com as políticas pedagógicas, voltadas para os sujeitos-alunos e 
sujeitos professores (FREITAS 2007, p.55-56).  

 

A partir de 2005 o DEJA vem enfrentando um desafio, que é o atendimento a uma 

demanda crescente de alunos trabalhadores, tanto do primeiro como do segundo segmento de 

EJA, na Rede Municipal de Educação, a partir de uma experiência piloto que teve como eixo 

primordial o processo de Escolarização e formação do Trabalhador. Para tanto, o DEJA, 

propõe-se a atender todas as escolas da Rede Municipal de Educação, tomando como 

referência essas experiências piloto, transformando-as em uma Proposta Pedagógica para 

acolher a demanda de escolaridade da educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de 

Educação do Município de Maceió. 
                                                           
26  Relacionadas na Dissertação de Mestrado de Costa (2000). 
27 Quando a autora se refere à resistência do grupo do DEJA é no sentido de ele se opor as políticas de estado, de 
descontinuidade e de atrelamento às determinações que não se coadunam com as propostas de inovação e avanço 
na perspectiva de um currículo crítico transformador para a educação de jovens e adultos.   
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 Nesses seus dezenove anos de existência, o DEJA vem delineado uma proposta 

pedagógica para atender ao primeiro e segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos, 

que, como vimos acima, em 1993 tinha apenas uma demanda aproximada de 2000 alunos no 

primeiro segmento. A gestão de então, vem alcançando a média de 10.354 alunos do primeiro 

e segundo segmento, distribuídos em 54 escolas, situadas, a maioria, nos bairros da periferia 

de Maceió, contando com 278 professores que atuam no primeiro e no segundo segmento da 

educação de jovens e adultos. 

Na gestão de então o DEJA não possui um documento oficial, formulado 

institucionalmente, que especifique a atual Política de Formação Continuada dos professores 

do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos do DEJA/DIGEN/SEMED – Maceió, 

Alagoas.  

Passa-se a caracterizar e conceber a Política de Formação Continuada do primeiro 

segmento de EJA, a partir do movimento observado, durante a pesquisa, na prática e no fazer 

pedagógico das professoras do primeiro segmento de educação de jovens e adultos, no 

cotidiano da sala de aula. Como também pelo acompanhamento e participação, a convite de 

um formador do DEJA, das reuniões pedagógicas e de formação continuada nas escolas 

campo de investigação, para os professores do primeiro e segundo segmento de EJA. Essa 

caracterização baseia-se também no acompanhamento e participação dos encontros 

pedagógicos e de formação continuada para os coordenadores pedagógicos das escolas que 

oferecem a educação de jovens e adultos e que assumiram a proposta de trabalho com rede 

temática. Esses encontros ocorrem quinzenalmente e são coordenados pelos formadores do 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA, no Centro de Formação Paulo Freire 

na Secretaria Municipal de Educação de Maceió – SEMED, no horário noturno, das 19h às 

21h. Apoiei-me, ainda, em todo o material disponibilizado pelo DEJA durante os encontros 

formativos e na versão preliminar do Projeto de Implantação do 2º Segmento da Educação de 

Jovens e Adultos, que especifica as concepções, princípios e valores que o DEJA assume 

enquanto departamento, a sua intenção de formação continuada para os professores de 

educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de Maceió.  

Inicialmente, percebemos que a proposta de formação continuada explícita no atual 

contexto da educação de jovens e adultos da Secretaria Municipal de Educação de Maceió 

tem como princípios básicos os princípios políticos e os princípios pedagógicos, os quais 

serão comentados a seguir. 
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Os Princípios Políticos trazem o reconhecimento histórico das questões que fazem 

parte do processo de escolaridade dos trabalhadores no Brasil, sempre permeado pelos 

interesses das classes minoritárias da população brasileira que detêm o poder econômico e 

influenciam as políticas públicas, mantendo a dualidade da educação: educação para a elite 

intelectual, para que se mantenha a hegemonia até então presente no cenário nacional, e a 

educação para os trabalhadores, com a perspectiva de eles ocuparem seu lugar no mercado de 

trabalho a partir de uma educação meramente tecnicita e meritocrática. 

A proposta reconhece ainda a necessidade de ruptura dessa dualidade da educação 

para a classe trabalhadora e educação para a elite intelectual, considerando ser este um grande 

desafio para todos os profissionais da educação e pesquisadores que têm o compromisso e 

postura política enquanto grupos comprometidos com uma Educação Popular empenhada com 

a Emancipação da classe majoritária da população explorada.  

A partir dessas questões o DEJA, segundo o Projeto de Implantação do 2º Segmento 

da Educação de Jovens e Adultos, em sua versão preliminar (2005, p.9), propõe um projeto 

pedagógico para a Educação de Jovens e Adultos que contemple principalmente as discussões 

acerca da Formação do Trabalhador, proporcionando reflexões e estudos sobre a identidade 

dos sujeitos, a sua participação ativa na construção da história da humanidade, desvelando a 

realidade que aponta dualidades, contradições sociais, políticas e econômicas, considerando a 

concepção freireana, que faz um alerta: 

 

Qualquer esforço de educação popular, esteja ou não associado a uma capacitação 
profissional, seja no campo agrícola ou no industrial urbano, deve ter, pelas razões 
até aqui analisadas, um objetivo fundamental: através da problematização homem –
mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar 
que estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a qual 
estão (FREIRE, 2006, p. 33).  
 

 Nesse sentido, passamos à compreensão do principio político presente na proposta de                                      

formação do DEJA/SEMED, a partir da postura dos formadores do DEJA/ESCOLAS, junto 

aos professores nos encontros pedagógicos e de formação continuada. Tal postura demostra 

comprometimento com o processo de conscientização dos profissionais da educação de jovens 

e adultos para que sejam portadores de um compromisso político com os sujeitos aprendizes 

respeitando sua realidade, seu contexto enquanto sujeitos de relações consigo e com o mundo, 

enquanto seres de relações, “temporalizado e situado”, ontologicamente inacabado – sujeito 

por vocação, objeto por distorção – , que descobre que não só está na realidade, mas também 
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que está com ela. Realidade que é objetiva, independente dele, possível de ser reconhecida e 

com a qual se relaciona (FREIRE, 1981, p.62). 

Os Princípios Pedagógicos parecem apontar para alguns elementos essenciais e 

significativos para a prática pedagógica, como: formação do aluno trabalhador, perfil do 

professor, concepção de Formação Continuada, Proposta Teórico-Metodológica e Concepção 

de avaliação. Passo à análise de cada um desses elementos. 

Formação do Aluno Trabalhador: 

A proposta assinala a necessidade de reconhecer que os alunos buscam os cursos de 

Educação de Jovens e Adultos na perspectiva de melhoria e de chances para se inserirem no 

mundo do trabalho. Reconhece que a escolarização apenas dá a oportunidade de o trabalhador 

brigar, de forma ainda injusta, por um lugar no mercado de trabalho, reconhecendo ainda que 

esse lugar, de forma alguma, será garantido pela escolarização, uma vez que ainda muito se 

depende de políticas amplas no campo econômico, político e social do país. 

Ela a direciona para um elemento significativo no que concerne às conquistas 

políticas, quando se refere ao papel e função social da escola no sentido de não se eximir das 

discussões sobre o desvelamento, a análise das históricas relações de trabalho estabelecidas 

pela sociedade, identificando-se e compreendendo essas relações, tendo como suporte 

primordial os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. 

A proposta em tela traz no seu bojo um possível projeto educativo que se contrapõe à 

exploração do trabalhador na perspectiva da sua emancipação. Para Frigoto (2001, p.31, apud 

MACEIÓ, 2005, p. 10) são necessárias cinco características fundamentais para sua efetiva 

realização: 

 

1 – Trata-se de um movimento de crítica do projeto societário dominante (centrado 
na lógica do mercado) e de afirmação dos valores centrados na democracia efetiva, 
na igualdade e solidariedade. 
2 – Afirma-se a ideia de que a Educação, por ser básica e de qualidade social, é a 
que engendra o sentido da emancipação humana e a melhor preparação técnica para 
o mundo da produção no atual patamar científico e tecnológico. 
3 – Afirma-se de modo cada vez mais claro, que no patamar histórico que nos 
encontramos, há mais espaço e uma especificidade da formação técnica- profissional 
articulado a um projeto de desenvolvimento ‘sustentável’, porém nunca separado da 
Educação Básica e da dimensão ética-política da formação de sujeitos autônomos e 
construtores de processos sociais, radicalmente democráticos, solidários e 
igualitários. 
4 – As políticas de emprego, renda e de inserção soberana no plano mundial estão 
inscritas num projeto alternativo de desenvolvimento humano, social, político, 
cultural e econômico, onde o ser humano se constitui o centro e a medida e não o 
mercado ou o lucro.  
5 – Trata-se de compartilhar uma nova concepção de reforma do Estado, a partir de 
uma nova relação Estado –Sociedade que abra o Estado a estas organizações sociais  
(e a participação do cidadão isolado), particularmente aquelas que são auto-
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organizadas pelos excluídos de todas as matizes, admitindo a tensão política como 
método decisório e dissolvendo o autoritarismo do Estado tradicional sob pressão da 
sociedade organizada. 

 

Percebe-se, nos encontros pedagógicos, o compromisso político com o crescimento do 

aluno trabalhador, considerando aspectos relevantes e significativos para o desenvolvimento 

da pessoa humana, observando que a concepção de formação do aluno trabalhador 

mencionada na proposta do DEJA nos faz acreditar que a 

 

[...] hipótese fundamental de trabalho é a de que uma atividade ou uma situação tem 
um potencial educativo ou pode contribuir para a educação do ser humano, 
especificamente se garantir condições (subjetivas, mas também umas tantas 
objetivas) para sua humanização. Trabalhamos com a convicção de que a educação, 
inclusive a escolar, pode contribuir com a construção da humanidade do ser humano 
(SOUZA, 2007, p.26) 
 

 Isso parece confirmar a hipótese de que se faz necessária a aquisição do conhecimento 

para o crescimento da pessoa humana, sendo este um direito subjetivo de todos os seres 

humanos, aprendendo a partir dos conflitos sociocognitivos, considerando não só os 

conhecimentos adquiridos na escola, mas em qualquer espaço socioeducativo. 

Perfil do Professor: 

Considerando os princípios políticos acima mencionados, acreditamos que a proposta 

política de formação do DEJA define um perfil para o professor que se inclina a trabalhar na 

Educação de Jovens e Adultos. Este profissional necessita ser primordialmente comprometido 

com as mudanças sociais, assumindo uma opção política frente às exigências e demandas 

sociais, do contexto e do projeto político, com postura ético- política, com especialidades 

básicas para atuar na educação de jovens e adultos, considerando também o trabalho 

desenvolvido pelo DEJA nas escolas e a especificidade da EJA e do projeto de formação em 

curso, quais sejam: 

 

� Compromisso com as políticas públicas da educação; 
� Facilidade em trabalhar coletivamente, com iniciativa e autonomia sem perder de 

vista o seu papel individual na equipe; 
� Disponibilidade para estudos individuais e coletivos, e disciplina em relação aos 

compromissos; 
� Formação inicial que atenda as especificidades para atuar como docente tanto do 

primeiro como do segundo segmento de EJA; 
� Identificação com o trabalho da Educação de Jovens e Adultos; 
� Busque o envolvimento com ações relacionadas à organização social da classe 

trabalhadora; 
� Conhecimento específico sobre Alfabetização, Letramento, Educação e Trabalho 

(MACEIÓ, 2005, p. 11). 
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Neste sentido, acreditamos ser possível uma reflexão sobre o perfil do professor para 

atuar na EJA, considerando as suas especificidades, reconhecendo o que preconizam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – Parecer 11/2000 – 

sobre a formação docente para a educação de jovens e adultos. Faz parte desse perfil a 

exigência de uma formação peculiar, considerando a necessidade de adequação dessa 

formação frente às características e modalidades específicas da EJA, na perspectiva de 

assegurar aos alunos trabalhadores a possibilidade de acesso e permanência na escola, tendo 

um professor profissional, com um perfil que venha a atender as exigências e demandas da 

área. 

 Assim sendo, a exigência de um perfil específico para os professores da educação de 

jovens e adultos deverá atender as peculiaridades de uma relação pedagógica com sujeitos – 

trabalhadores ou não – com marcadas experiências vitais que não podem ser ignoradas no 

contexto da sala de aula, que precisam ser trabalhadas de modo a garantir a permanência 

desses alunos na escola por meio do ensino de conteúdos trabalhados de forma diferenciada 

com métodos e tempos escolares que considerem também o perfil desses alunos 

trabalhadores. O perfil do professor da EJA, portanto, tem de estar em consonância com essas 

demandas, especificidades e exigências profissionais.   

Formação Continuada: 

Nesse contexto formativo, o documento analisado propõe uma formação continuada 

concebida como um dos processos essenciais para o desenvolvimento do educador 

profissional, cidadão concreto, considerando duas dimensões como indissociáveis e 

primordiais no contexto formativo: a dimensão técnica e a dimensão política. A escola deve 

ser considerada como o locus preferencial esse processo, enquanto espaço formativo, 

proporcionando encontros pedagógicos para estudo, planejamento, socialização da prática 

pedagógica e articulação das ações desenvolvidas na comunidade escolar, tais como: 

encontros pedagógicos para formação continuada, seminários, encontros, dentre outras 

atividades formativas.  

O documento propõe que os professores tenham o apoio do formador do DEJA e do 

coordenador pedagógico das escolas que fazem o trabalho de acompanhamento, planejamento 

e avaliação da prática educativa e a articulação entre escola e DEJA/SEMED. Propõe 

também, encontros formativos no espaço da escola, com o assessor técnico-pedagógico da 

equipe de formadores do DEJA, o que me parece uma possível valorização dos professores, 

no sentido da autoestima profissional. Os professores demonstram claramente esse sentimento 
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de valoração do trabalho docente com a presença do assessor na própria escola. Percebi a 

possibilidade de esse momento formativo vir a contribuir para a elevação pessoal e 

profissional dos docentes envolvidos com o trabalho pedagógico a partir da revisão curricular 

e a partir das concepções propostas pelo trabalho desenvolvido com base na Rede Temática. 

No entanto, percebe-se nesse contexto que o DEJA /SEMED sinaliza, na proposta de 

formação continuada, apenas essas duas dimensões acima comentadas. É pertinente dizer que 

senti a ausência de outras duas dimensões que acredito também serem significativas e 

indissociáveis daquelas já citadas nesse contexto formativo: trata-se das dimensões ética e 

estética, porque  

 

Em toda ação docente, encontram-se uma dimensão técnica, uma dimensão política, 
uma dimensão estética e uma dimensão moral. Afirmar isto, entretanto, não significa 
dizer que ela é de boa qualidade. Estas dimensões, não são apenas referências de 
caráter conceitual – podemos descobri-las em nossa vivência concreta real, em nossa 
prática. É dessa prática que se deverá partir, fazendo um esforço de ver na 
totalidade, e é a ela que se retornará para, ao ampliar a compreensão dos conceitos, 
torná-la mais consistente e significativa. [...] o trabalho docente competente é um 

trabalho que faz bem. É aquele em que o docente mobiliza todas as dimensões de 
sua ação com o objetivo de proporcionar algo de bom para si mesmo, para os alunos 
e para a sociedade (RIOS 2010, p. 93- 94;107 – grifos da autora). 

 
 

 É preciso ressaltar que necessária se faz a mobilização de todas estas dimensões para 

que o fazer docente, consciente e crítico, esteja voltado para ações verdadeiramente 

comprometidas com as reais demandas do contexto social, escolar e mais especificamente da 

sala de aula, onde acontece a atuação docente no movimento ação e reflexão, na relação 

concreta e dialógica com o aluno no processo de ensino e aprendizagem. 

Metodologia de Trabalho: 

A proposta metodológica adotada pelo DEJA nas formações continuadas, junto às 

escolas, parece estar voltada para um trabalho que tem como pressuposto teórico-

metodológico a Rede Temática, resgatando a experiência já desenvolvida na rede pelo DEJA 

de 1995 até os dias atuais.  

A rede temática poderá consistir em um redimensionamento do o currículo do 1º e do 

2º segmento da Educação de Jovens e Adultos, numa perspectiva de currículo na educação 

popular, tendo como referencial básico o Projeto Pedagógico Interdisciplinar através do tema 

gerador e da Rede Temática. Pode-se destacar o planejamento como espaço coletivo e 

participativo e de organização das programações e práticas, onde os interesses e as intenções 

político-pedagógicas tornam-se coletivamente conscientes e explícitas, evidenciado os 

critérios adotados para a seleção dos conhecimentos sistematizados, assim como, as 
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metodologias que possivelmente promoverão o caminho que se pretende implementar no 

processo ensino-aprendizagem. Trata-se de uma proposta de formação permanente, com o 

objetivo de desencadear junto ao grupo-escola um posicionamento crítico-prático em relação 

às necessidades e às contradições por ele vivenciadas e os encaminhamentos concretos para a 

conquista da autonomia (SILVA, 2010, p.01). 

 Nesse caso, o currículo, conforme Silva (2010, p.13), passa a ser idealizado como o 

conjunto de práticas socioculturais que, de forma explicita ou implícita, consciente e 

intencional, ou incorporada de maneira acrítica, se interrelacionam nas diferentes instâncias e 

momentos do espaço/tempo escolar, assumindo uma intervenção pedagógica emancipatória 

na prática educativa convencional, partindo do conflito para chegar a um currículo 

significativo e contextualizado. 

 Ainda segundo Silva (2010, p.13), é nesse contexto da Educação Popular que se 

origina o Projeto Interdisciplinar, utilizando uma abordagem temática. Essa proposta tem 

como meta primordial a ruptura da dissociação entre conhecimento escolar e cidadania 

ressaltada na tradição educacional, considerando os conteúdos escolares tanto em consonância 

com a realidade local – reflexo de um contexto histórico, concretamente construído por 

sujeitos concretos – quanto com os processos de ensino e aprendizagem propostos a partir do 

diálogo entre os saberes popular e científico, em que a apreensão do conhecimento é 

construída coletivamente, a partir das contradições vivenciadas na realidade local.  

 Dessa maneira o planejamento torna-se um desafio para a comunidade escolar, que se 

vê envolvida com a construção de uma prática educativa crítica, na perspectiva da ruptura dos 

programas oficiais e predeterminados autoritariamente, podendo assim se tornar uma 

comunidade construtora do conhecimento, a partir dos sujeitos coletivos que conseguem, de 

forma crítica, superar os obstáculos historicamente construídos no contexto escolar, com 

possibilidades de olhar para a realidade imediata em que a comunidade está inserida, tomando 

decisões e arquitetando os fazeres curriculares que a ela está relacionada. 

 A partir disso, podem ser apontadas algumas diretrizes gerais que guiam o movimento 

de reorientação curricular em uma concepção educacional libertadora: a tomada de 

consciência das implicações político-pedagógicas da prática tradicional e a construção de um 

novo paradigma e sua respectiva implementação crítica. Desta feita, o Projeto da 

Interdisciplinaridade via Tema Gerador poderá se sustentar no diálogo como referência básica 

para a construção do currículo e como dinâmica proposta para a vivência das atividades em 

sala de aula, considerando que 
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Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo. Sem 
ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A que, operando a 
superação da construção educador-educandos, se instaura como situação 
gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto 
cognoscível que os mediatiza (FREIRE, 1987, p.85). 
 

 
 Silva (2000, p.14) propõe os momentos organizativos que poderão ser identificados na 

implementação de um currículo crítico a partir de uma práxis emancipadora: 

 

a) Levantamento preliminar da realidade local; 
b) Escolha de situações significativas; 
c) Retirada dos temas geradores; 
d) Elaboração de questões geradoras; 
e) Construção da programação; 
f) Preparação das atividades para a sala de aula. 
 
 

O levantamento preliminar da realidade local caracteriza-se pela pesquisa 

socioantropológica participante, a partir de dados coletados na comunidade (estatísticos, 

socioculturais, econômicos, políticos e linguísticos), que são organizados para que as 

situações consideradas significativas sejam selecionadas, no sentido de: 

 
• Evidenciar diferentes visões e percepções dos diversos segmentos da comunidade; 
• Interrelacionar dados e informações que permitam configurar a realidade estudada; 
• Analisar coletivamente e contextualizar na sociedade os fenômenos locais; 
• Explicitar contradições que, em princípio, podem estar ocultas para a maioria da 

comunidade; 
• Possibilitar a análise a partir das áreas do conhecimento, gerando conteúdos que 

proponham uma superação da visão anterior, a construção de concepções críticas 
sobre o real ; 

• Retirada dos temas geradores – e, consequentemente, dos respectivos contrapontos 
aos temas geradores, os contratemas - se dá a partir da discussão das possíveis 
situações e falas significativas, considerando: o limite explicativo que a comunidade 
possui para tais situações; a compreensão que os animadores (educadores populares) 
possuem da problemática local; a analise e a s relações que os educadores populares 
estabelecem nas diferentes áreas do conhecimento, consubstanciando 
temas/contratemas e contexto sociocultural e econômico mais amplo. (SILVA, 2000, 
p. 14-15) 
 

Continuando com o pensamento de Silva (2000), para este autor a elaboração das 

questões geradoras tem por objetivo guiar o trabalho dos educadores na organização dos 

conteúdos programáticos. Toda essa construção do programa constitui-se no pontapé inicial 

de uma ação educativa que estará em constante revisão. Este trabalho implica diálogo tanto na 

escolha do objeto de estudo quanto nos processos de ensino e aprendizagem. A questão 

geradora orienta e dinamiza constantemente o diálogo. 
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O importante em todo esse processo e que deve ser destacado é a sua dinamicidade e 

dependência de educadores envolvidos e comprometidos, possibilitando assim que cada 

unidade escolar adquira características próprias e organizações específicas. No entanto, os 

pressupostos básicos comuns, nas palavras de Silva (2000, p.15), são: 

 
• A realidade local como ponto de partida; 
• O trabalho coletivo e analítico no processo da realidade temática (Freire, 

1988), buscando uma compreensão profunda e crítica da organização 
sociocultural e de possíveis ações na transformação da realidade; 

• A organização metodológica do diálogo na prática pedagógica. 
 

 
Partindo desses pressupostos básicos, com perspectiva de uma apreensão crítica e 

efetiva das diferentes áreas do conhecimento, os educadores das diferentes áreas participam 

periodicamente de discussões sobre a construção histórica do conhecimento, no sentido de 

buscar referenciais epistemológicos para além das suas disciplinas, podendo assim dialogar 

com as demais áreas do conhecimento.  

Essa proposta torna-se coerente e significativa para a educação de jovens e adultos ao 

trazer o diálogo para o centro da ação pedagógica colocando professores, alunos e 

comunidade escolar em efetiva busca de caminhos e possibilidades que possam responder aos 

desafios concretos trazidos da realidade de forma sistematizada tendo como pano de fundo os 

princípios básicos da problematização, da contextualização, e da articulação entre os 

conhecimentos do senso comum e os conhecimentos científicos numa verdadeira práxis. Silva 

(2010) nos chama atenção para mais um aspecto significativo na proposta: a possibilidade da 

dialogicidade necessária em todo o processo, desde a sua elaboração e organização 

programática até a preparação das atividades para sala de aula. Segundo DELIZOICOV 

(1991, apud Silva, 2010, p.04), três momentos são importantes como referências para o fazer 

pedagógico: 

 

• Estudo da Realidade ou Problematização Inicial – em que se analisa uma 
situação significativa da realidade local, problematizando-a e questionando os 
modelos explicativos propostos pela comunidade e alunos 
(codificação/descodificação de contradições). 

• Organização Conhecimento ou Aprofundamento Teórico – em que os 
conteúdos escolares selecionados do conhecimento universal sistematizado são 
enfatizados, sempre em confronto com a problematização inicial, buscando 
uma nova concepção das situações analisadas. 

• Aplicação do Conhecimento ou Plano de Ação – em que o conhecimento 
anteriormente apreendido é utilizado para ‘reler’ e reinterpretar a própria 
realidade, bem como para ser extrapolado para novas situações que apontarão 
novas problematizações, retroalimentando o processo. 
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Estes momentos, segundo o autor, não podem acontecer de modo estanque, 

dissociado, mas tendo como referência a articulação e a organização no diálogo entre 

conhecimentos na práxis curricular emancipatória. Para tal, utiliza como critérios a realidade 

local contextualizada pelo processo de redução temática, a concepção crítica do conhecimento 

das áreas e a dialogicidade para o desenvolvimento cognitivo no processo ensino-

aprendizagem. O quadro abaixo busca sintetizar os momentos dessa proposta de formação em 

tela: 

 

       Quadro 4 – METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO POPULAR CRÍTICA 

 
                 Fonte – SILVA, 2007, p.16 

 

Essa proposta ressalta a importância da formação continuada na própria escola como 

espaço de conquista da autonomia e do comprometimento dos professores como verdadeiros 

protagonistas do seu processo formativo enquanto um valor imprescindível na construção do 

seu saber e do seu fazer profissional.  Silva (2010) afirma que esta proposta esta para além de 

uma concepção de interdisciplinaridade que venha trazer vantagens apenas a um desses 

aspectos, em como de uma visão holística do processo pedagógico. Trata-se, sim, de uma 

procura incessante, coletiva e histórica por arcabouços para a edificação de um currículo 

dinâmico, em que o diálogo entre conhecimentos esteja situado em constantes movimentos de 

avaliação, superação e reconstrução, na tentativa de se obter cada vez mais autonomia e 

possibilidades de socialização do conhecimento. Ela aposta também na capacidade dos 

educadores para construírem seu próprio material didático, negando a interferência de editores 
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e de administradores públicos que resguardam uma hegemonia fantasmagórica e desonesta, 

buscando fazer do educador um mero reprodutor de currículos arquitetados e praticados pelas 

elites econômicas para se eternizarem a desinformação e a desigualdade social. 

 
Porque em uma visão libertadora, não mais ‘bancária’ da educação, o seu conteúdo 
programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo 
contrário, porque nasce e parte dele, em diálogo com os educadores, reflete seus 
anseios e esperanças. Daí a investigação da temática como ponto de partida do 
processo educativo, como ponto de partida da sua dialogicidade (FREIRE, 1987, p. 
103). 
 
 

 Isso demonstra que uma escola que procura implementar essa proposta pedagógica 

que tem como meta primordial  atender aos interesses da sua comunidade, em detrimento dos 

interesses econômicos de uma classe hegemônica cujos interesses são voltados para a 

manutenção do status quo, poderá tornar-se autônoma, significando com isso envolver a 

comunidade escolar nas decisões e caminhos a serem perseguidos. Desse modo, desencadeia-

se um processo de participação coletiva em busca da escola sonhada e desejada para as 

camadas majoritárias da população, principalmente da classe trabalhadora e especificamente 

na modalidade de ensino da EJA, de modo a articular todos os segmentos que existem na 

escola em prol de uma educação libertadora e emancipadora. 

Neste sentido, é relevante que se faça uma reflexão sobre o processo formativo do 

professor que irá atuar na EJA, advertindo-se que, 

 
Um educador que apenas domine técnicas e métodos didáticos não será um bom 
educador, pois esses elementos são insuficientes num processo de constituição de 
sujeitos coletivos numa perspectiva democrática, mesmo que esta seja, como o 
afirmam 100% das respostas, uma concepção metodológica de caráter dialético, na 
qual o papel dos educadores é considerado fundamental em todo o processo 
(SOUZA, 2007, p. 385). 

  

Coaduna-se com essa ideia o que aborda Oliveira (2001, p.41), ao afirmar que o 

professor deve ser capaz de se comunicar, de estar num grupo, de criar espaços para que este 

grupo possa se exprimir integralmente, transformando os espaços pedagógicos, dentro e fora 

da sala de aula, em espaços de prazer, descoberta e da felicidadania, termo que, segundo Rios 

(2010, p.111), expressa aquilo que se coloca no horizonte de uma prática profissional que se 

quer competente, porque ao aglutinar felicidade e cidadania, é possível a superação de muitos 

desafios encontrados no contexto da sala de aula da educação de jovens e adultos. Face ao 

exposto, vimos em Freire (1999, p.103) que “Uma qualidade indispensável a um bom 

professor é ter a capacidade de começar sempre, de fazer, de construir, de não se entregar, de 
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recusar burocratizar-se mentalmente, de entender e viver a vida com processo” e que “[...] o 

professor tem o dever de “reviver”, de “renascer” a cada momento de sua prática docente”. 

Convém ressaltar que o professor da educação de jovens e adultos, para trabalhar 

nessa proposta teórico-metodológica que tem como pano de fundo a realidade concreta dos 

alunos, necessita ser criativo e deve utilizar essa sua criatividade em seu fazer pedagógico. 

Precisa estar consciente do seu potencial transformador, como também das suas limitações 

enquanto cidadão e professor da EJA, segmento que apresenta suas especificidades e 

peculiaridades, com o desafio de desenvolver uma prática pedagógica, estabelecendo ligações 

entre o mundo e o contexto da sala de aula. Por fim, um professor que exerça sua cidadania, 

entusiasmado, competente e comprometido, como pessoa e como profissional, com a 

educação das classes oprimidas e excluídas da sociedade.  

 Passamos, então, a compreender que o processo formativo do professor de EJA, nessa 

proposta pedagógica e na concepção acima apontada, conforme preconiza Alarcão (1998, 

p.104), poderá ocorrer como um processo educativo e multidimensional, e que cada uma das 

dimensões tem a ver com todas as outras e só adquire sentido pleno no todo que as atinge. 

Concordamos com Souza (2007, p. 385) quando este aponta para a necessidade de se 

enfrentar e de se superar uma aplicação vulgar ou mecânica da metodologia, muitas vezes 

reduzida a procedimentos e não interpretada como uma lógica orientadora e articuladora de 

todo um processo criador. 

Concepção de Avaliação:  

Percebe-se que a concepção de avaliação que perpassa esse projeto é a emancipatória e 

formativa, tendo como categorias avanço e permanência. O DEJA define avanço como a 

capacidade de apropriação dos saberes pelo aluno nas diversas áreas do conhecimento: Língua 

Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas e Naturais, Arte, Educação Física, História e 

Geografia, podendo ocorrer em qualquer época do ano para a próxima etapa de escolarização, 

desde que o aluno atenda aos critérios avaliativos em todas as áreas, ou seja, na totalidade da 

etapa, independentemente da fase e do segmento em que o aluno esteja inserido. Enquanto 

que a permanência será entendida quando o aluno não se apropriar desses conhecimentos 

necessário para garantir seu avanço. 

Considerando a proposta metodológica adotada nesse processo formativo, constatamos 

que esta tem coerência com a concepção de avaliação adotada pelo DEJA nessa proposta 

formativa dos professores para atuar na EJA, uma vez que 
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A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e 
crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. [...] Ela está situada numa 
vertente politico-pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, 
libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de 
condicionamentos deterministas. O compromisso principal desta avaliação é o de 
fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação 
educacional escrevam a sua ‘própria história’ e gerem as suas próprias alternativas 
de ação (SAUL, 1994, p. 61). 
 

  
 Tal proposta avaliativa tornar-se-á elemento e foco primordial da Política de Formação 

Continuada do DEJA/SEMED, para, se possível, formar os profissionais a fim de que possam 

assumir uma proposta de ensino voltada para um currículo como ciência crítica, tendo como 

ponto de partida o fato de ser basicamente um currículo-formação, voltado para a consciência 

crítica, para a emancipação e humanização dos seres humanos. Um currículo desse gênero 

poderá trabalhar questões éticas, políticas, sociais, e não apenas questões técnicas e 

instrumentais, assumindo um pacto com a justiça social, no sentido de maximizar a igualdade 

econômica, social e educacional. O trabalho do professor-curriculista orientado por esses 

pressupostos poderá nunca ser neutro, mas sempre perpassado por compromisso e imbuído de 

intencionalidade (SILVA, 1990, p.11). 

 De acordo com as concepções de avaliação e de currículo percebidos na proposta de 

formação continuada do DEJA, passo a acreditar que essa abordagem de avaliação pauta-se 

em um processo eminentemente dialógico, tendo como pano de fundo a construção de uma 

consciência crítica dos professores para que possam dialogar com os alunos tornando-os 

sujeitos críticos e emancipados, a partir desse “encontro entre os homens, mediatizados pelo 

mundo”, ou seja, o encontro entre professores e alunos reconhecendo o meio e a realidade 

concreta nesse processo formativo.  

Segundo Penin (2002, p. 45), cada escola, ao definir seu itinerário educativo 

(currículo), deverá dar conta aos usuários e à sociedade dos resultados desse itinerário, 

sobretudo em relação à qualidade da aprendizagem dos seus alunos. Ou seja, que a avaliação e 

o currículo possam estar voltados para a aprendizagem e emancipação dos sujeitos aprendizes, 

neste caso específico os sujeitos jovens e adultos. É mister que o currículo seja considerado 

não como um programa ou curso de estudos, e sim como um ambiente simbólico, material e 

humano, e constantemente reconstruído em um processo de planejamento que considere não 

apenas o técnico, mas também o estético, o ético e o político, acreditando ser possível que ele 

venha a satisfazer de modo pleno tanto o nível pessoal quanto social (APPLE, 1997). 

 Assim sendo, a concepção de avaliação e currículo, como percebidos nesse processo 

de análise e estudo, denota que o rendimento dos alunos da educação de jovens e adultos 
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requer instrumentos avaliativos diversificados, no sentido de atender as demandas de acordo 

com o nível e segmento em que o aluno está inserido nessa modalidade educativa na rede de 

ensino. Segundo o DEJA, o rendimento dos alunos requererá notas e pareceres descritivos dos 

professores, no tocante aos avanços e permanências, seguindo critérios que serão construídos 

pelo grupo da escola e pelo DEJA, em instrumentos específicos. Tanto a nota como os 

pareceres descritivos serão definidos ao longo do processo educativo, com a efetiva 

participação dos alunos.  

Em relação a isso, Cappelletti nos aponta uma concepção crítico-transformadora de 

avaliação que nos faz acreditar em uma avaliação para a emancipação, que estará a serviço 

dos processos de ensino e aprendizagem. 

 
A avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada situação que 
permite, de forma contextualizada, compreender e interpretar os confrontos 
teóricos/práticos, as diferentes representações dos envolvidos e as implicações na 
reconstrução do objeto em questão. Esse processo desencadeia uma intervenção 
intencional de estudos, reflexões, re-leituras gerando nas ações/decisões um 
movimento de problematização e ressignificação na direção de transformações 
qualitativas de relevância teórica e social (CAPPELLETTI, 2007, p.32-33). 

 

 De acordo com o que nos mostra a autora e o que possivelmente defende o DEJA, 

percebe-se que nesse processo avaliativo poderá acontecer tanto uma meta-avaliação28 como a 

autoavaliação29, uma vez que está explícito na proposta o envolvimento direto do aluno no 

processo avaliativo. Isso permitirá que educador e educando possam se autoavaliarem, 

admitindo que ambos possam colaborar de forma decisiva para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem, com uma avaliação de fato voltada para a aprendizagem do aluno 

trabalhador respeitando suas especificidades e peculiaridades. 

 A partir do estudo e da análise efetuados nesta pesquisa consideramos que a proposta 

de Formação Continuada da SEMED/MACEIÓ junto às escolas que oferecem a educação de 

jovens e adultos na Rede municipal de ensino está situada dentro de um contexto de aplicação 

edificante30, dialético crítico, transformador e formador. Esse contexto de aplicação tem como 

indicadores: a) opção política da atual Política de Formação Continuada dos Professores de 

EJA/SEMED/MACEIÓ como uma opção política do DEJA, tendo como indicadores básicos 

                                                           
28 Meta-avaliação, segundo Scriven (1991 apud ELLIOT, 2011), é a avaliação de uma avaliação, ou seja, é a 
possibilidade de reflexão e avaliação por parte do professor a partir da tomada de consciência das atividades 
cognitivas em desenvolvimento (RIOS, 2004a; 2007b, p.101). 
29 Autoavaliação do docente, para Rios (2004a; 2007b) ,constitui-se em elemento fundamental para as inovações 
pedagógicas e realizações de mudanças. 
30 Para o conceito de Aplicação edificante, consultar SANTOS, Boa Ventura de Souza. Introdução a uma 
ciência pós- moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989, p.147-161. 
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encontrados no documento analisado o reconhecimento do contexto de vida dos alunos e 

professores; b) preocupação com uma avaliação emancipatória e com um currículo crítico; c)  

metodologia de trabalho voltada para a realidade concreta dos alunos; d) respeito às 

diferenças e diversidades sociopolíticas e culturais dos alunos e professores; e) planejamento 

de ensino como espaço de troca e socialização de saberes, fazeres e conflitos; f) escola como 

lócus privilegiado da formação docente; g) trabalho interdisciplinar e multiprofissional; h)  

respeito aos saberes dos alunos e professores; i) parceria institucionalizada DEJA/ESCOLAS; 

j) liderança dos coordenadores formadores do DEJA/ESCOLAS; k) opção teórico-

metodológica de planejamento a partir da Rede Temática; l) prioridade para o conhecimento 

construído a partir das bases, da realidade concreta dos alunos; m) formador do DEJA com 

visão crítica e qualificação profissional, no sentido de desenvolver um trabalho significativo, 

centrado na realidade da escola e dos professores tendo como meta primordial levar até os 

alunos em sala de aula um ensino de qualidade. 

 Esses indicadores percebidos no movimento das escolas nos momentos de observação 

e participação das formações continuadas nos remetem a uma possível proposta ou projeto de 

Política de Formação Continuada pautada nos princípios de uma educação emancipadora, 

libertadora, comprometida com uma parcela excluída da população alagoana, tendo como 

referencial teórico-metodológico a Rede Temática, na perspectiva de construção dos sujeitos, 

contextos e processos na tessitura da práxis curricular.  

Tal proposta tem como essência o diálogo, a perspectiva de problematizações 

metodológicas e disciplinares, a qual desencadeia, no entendimento de Silva (2010), 

processos analíticos que passam a exigir sucessivas contextualizações da realidade local, 

demandando tanto a construção de totalizações que possam corresponder aos porquês das 

condições socioculturais e econômicas vivenciadas, quanto ao resgate crítico e seletivo de 

corpus teóricos que possibilitem o aprofundamento das análises realizadas na perspectiva de 

ruptura da tradição cultural seletiva da escola tradicional. Ao permitir o acesso ao acervo de 

conhecimentos sistematizados das áreas do conhecimento que possam estar à disposição dos 

sujeitos, e não estes mais subordinados a conteúdos preestabelecidos, a proposta revela 

compromissos éticos. 
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5 A PROVOCAÇÃO DOS DADOS: ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO 

 

 Este capítulo tem por finalidade a organização, análise e interpretação dos dados 

coletados a partir dessa triangulação realizada entre as diferentes fontes de informação 

utilizadas nesta pesquisa, quais sejam: análise documental, observação de campo, síntese das 

aulas observadas e da participação das formações continuadas nas escolas campo de pesquisa, 

entrevistas e questionários. 

 
5 .1 Síntese das observações das aulas e categorias de análise 

 

 O levantamento dos dados foi realizado com base nas observações das formações 

realizadas no contexto das escolas e nas observações realizadas nas salas de aula junto com as 

professoras partícipes do estudo, durante as aulas por elas ministradas, atendendo todas as 

exigências definidas pela escola, pela equipe técnica e pelos contatos e acordos que 

antecederam minha inserção no campo de estudo. Considere-se que  

 
Os investigadores qualitativos tentam interagir com os seus sujeitos de forma 
natural, não intrusiva e não ameaçadora [...] como os investigadores qualitativos 
estão interessados no modo como as pessoas naturalmente se comportam e pensam 
nos seus ambientes naturais, tentam agir de modo a que as atividades que ocorrem 
na sua presença não defiram significativamente daquilo que se passa na sua 
ausência. De modo semelhante, como os investigadores neste tipo de investigação se 
interessam pelo modo como as pessoas pensam sobre as suas vidas, experiências e 
situações particulares, as entrevistas que efectuam são mais semelhantes a conversas 
entre dois confidentes do que a uma sessão formal de perguntas e respostas entre um 
investigador e um sujeito. Esta é a única maneira de captar aquilo que é 
verdadeiramente importante do ponto de vista do sujeito (BOGDAN; BINKLEY 
1994, p. 68-69). 
 
 

 Os dados coletados através das observações nas salas de aula foram estudados, 

reexaminados paulatinamente, para que tivéssemos as condições necessárias para conhecê-los 

e sintetizá-los com a intenção de levantar as categorias percebidas nos questionários e 

entrevistas, considerando que a coleta e análise dos dados que surgem de pesquisa de cunho 

qualitativo envolvem diversos procedimentos que não se excluem, ao contrário, se 

complementam mutuamente, o que permite a possibilidade de viabilizar o rigor científico 

necessário à pesquisa. 

 O tratamento dos dados nesta pesquisa constitui-se de vários e intensos momentos de 

análise, estudos, reflexões, integrados e articulados, tornando-se referências importantes para 
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a compreensão da trama de significados resultantes das relações estabelecidas entre os 

pesquisadores e os pesquisados. Salienta-se que o trabalho desenvolvido por redes de 

significado não poderá ser mecânico e nem superficial. Para tanto, busquei fundamentação 

nas explicações de Cappelletti (1994), quando nos aponta que a rede de significados 

 
É uma modalidade de pesquisa da abordagem qualitativa, na qual o pesquisador 
constrói seu discurso pela convergência das unidades de significados. O pesquisador 
descreve e interpreta os dados e procede as combinações que se constituem em 
categorias gerais, as quais são entendidas como regiões de significados 
compreendidas e interpretadas  no âmbito do objeto pesquisado. Essas categorias 
gerais se desdobram em itens suficientemente específicos para explicar a trama que 
produz as relações individuais e coletivas (CAPPELLETTI, 1994, p.25). 
 
 

 A autora nos permite compreender que as categorias surgem da natureza dos dados 

obtidos e da complexidade do esquema analítico, ou seja, de um processo de codificações. 

Segundo Bogdan e Binkley, (1994, p. 221), 

 

À medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, 
padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem os acontecimentos. O 
desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: percorre os 
seus dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos e padrões. 
Estas palavras ou frases são categorias de codificação. As categorias constituem um 
meio de classificar os dados descritivos que recolheu [...] de forma a que o material 
contido num determinado tópico possa ser fisicamente apontado dos outros dados. 
 
 

 Os dados coletados foram sintetizados e analisados a partir dos elementos levantados e 

identificados como relevantes para a pesquisa, como: o espaço da pesquisa – a escola e a sala 

de aula; as pessoas – as professoras do primeiro segmento de EJA e suas concepções e 

opiniões acerca da política de formação continuada da SEMED/DEJA – Maceió; o objeto de 

estudo – a Política de Formação Continuada dos professores de EJA da SEMED/DEJA – 

Maceió e sua repercussão no contexto da sala de aula. 

A leitura e análise dos dados possibilitaram a identificação das ideias centrais, 

palavras-chave que apontam as concepções e o modo de pensar e agir dos sujeitos envolvidos, 

sua visão sobre as questões postas. Estas ideias foram essenciais para classificar os dados 

descritivos e organizar as categorias que fundamentam as análises. 

Os pressupostos teóricos sobre política de formação continuada para professores de 

EJA, prática docente e a sala de aula de EJA iluminaram, orientaram e se constituíram em 

uma rede teórica que fundamentou a identificação e a seleção de categorias que foram 

surgindo a partir do desvelar do empírico. Com este estudo, e tendo em vista o problema e os 

objetivos da pesquisa, foram caracterizadas oito ideias centrais ou categorias nos registros das 
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observações realizadas nas salas de aula e nas falas dos sujeitos. As categorias selecionadas 

foram: 1 – Política de formação; 2 – Planejamento e organização da prática docente; 3 – 

Metodologia de trabalho/Procedimentos metodológicos; 4 – Prática docente; 5 – Condições 

de trabalho; 6 – Perfil profissional para atuar na EJA; 7 – Perfil dos alunos/sujeitos da EJA; 8 

– Avaliação da Aprendizagem.  

 

5.2 Política de Formação  

 

Na categoria Política de Formação continuada busquei a concepção e percepção que 

tinham as próprias professoras envolvidas na pesquisa, fazendo o entrelaçamento da visão, 

das concepções, das aprendizagens e das subjetividades com o referencial teórico relacionado 

com a temática. 

A partir de pesquisas como a de Barros (2003), inferimos que a formação dos 

professores de educação de jovens e adultos na atual conjuntura sociopolítica e educacional 

parece exigir de nós uma avaliação e uma revisão da prática educativa e da formação inicial e 

continuada desses professores, considerando as especificidades, complexidades e 

particularidades dos sujeitos alunos trabalhadores. 

Observou-se ainda que os textos legais e atuais que tratam da política de formação dos 

professores para a educação básica, desde a educação infantil aos cinco primeiros anos do 

ensino fundamental, a exemplo da nova LDBEN – 9394/96, Artº 62, mesmo depois de 

reformulada pela Lei n. 12.061 de 2009, não fazem referência à formação de profissionais 

para atuarem na educação de jovens e adultos. Esse fato parece reforçar o quadro que temos 

ainda hoje, nas salas de aula de EJA: professores habilitados com formação para atuar na 

educação infantil, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, habilitados no nível 

médio modalidade normal, antigo magistério, e nos cursos de Pedagogia. Estes profissionais 

são absorvidos pelas redes para assumirem as salas de aula da educação de jovens e adultos, 

com a cabeça e a postura voltadas para a educação básica. 

Nesse sentido, tomamos como referência para a análise das categorias em foco a 

avaliação da política de formação continuada implementada pela SEMED-DEJA- Maceió e 

sua repercussão na sala de aula, na visão e na concepção das próprias professoras das salas de 

aula investigadas. É importante considerar que no município de Maceió ocorreram mudanças 

significativas na reestruturação da educação municipal, principalmente em se tratando da 

EJA, já que desde 1995 o DEJA reestruturou um processo de formação continuada que 
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atualmente vem assumindo o desafio de implementar uma proposta de formação continuada, 

pautada em Princípios Políticos e Pedagógicos, que aponta para um possível projeto educativo 

que se opõe à exploração do trabalhador na perspectiva da sua emancipação. Nesse contexto, 

busquei conhecer a concepção que têm as professoras investigadas sobre a política de 

formação continuada oferecida pela SEMED através do DEJA.  

 Esta categoria foi o elemento de análise e interpretação que pautou as questões nº3, 

nº4 do questionário aplicado, aparecendo, também, na fala das professoras nas entrevistas e 

nas observações realizadas nas salas de aula. Considerei esta a categoria de número 1. 

Desta feita, quando indagamos as professoras sobre o que pensam da política de 

formação oferecida pela SEMED/DEJA e de que forma ela acontece, obtivemos as seguintes 

respostas.31  

“Se eu já tinha assim uma ideia de trabalho e assim de dar significado aos conteúdos. De 

fazer um trabalho onde o aluno pudesse levar para a vida dele. Para melhorar a vida dele, 

melhorar a vida da comunidade. Se eu já tinha essa ideia, isso fortaleceu mais ainda com o 

trabalho, com a contribuição do pessoal da SEMED. Porque assim veio o Roberto, formador 

do DEJA, depois teve a palestra com o Antonio Gouvêa [Assessor pedagógico da equipe de 
formadores do DEJA/ESCOLAS], a Lúcia e a Íris que também contribuiu antes da vinda do 

Roberto. Que foi a Lúcia e a Íris
32

 que começou o trabalho aqui, na época das entrevistas. O 

trabalho na sala de aula. Nessa pesquisa e da formulação das perguntas. Eles [formadores] 
estavam presentes, então assim, o trabalho do Roberto tem contribuído muito porque assim, 

quando ele vem, a gente geralmente discute a organização desse planejamento. Ele leva, 

analisa, traz e assim, faz aquela ponte com a teoria e isso tem contribuído muito para o 

crescimento do grupo. Muito mesmo. Quando a gente discute, você acompanhou uma 

formação, não foi isso? E assim, ele [formador do DEJA] leva dúvidas de alguns professores, 

até fora da rede temática, de como trabalhar certos conteúdos. O que eles [os professores] 
precisam melhorar em relação a algumas estratégias de trabalho. No caso da alfabetização, 

foi um pedido da professora, porque ela tinha dificuldade. Porque assim, tem aquele grupo 

heterogêneo e ela tinha dificuldade em fazer esse acompanhamento com os alunos. Então ele 

[formador do DEJA] tem contribuído não só nesse trabalho de rede temática, mas assim 

também com outros problemas que vêm surgindo na sala de aula e eu acredito nesse trabalho 

assim. O formador, corpo a corpo, com o professor vendo os problemas... E eu ainda 

gostaria que fosse mais ainda. Que esse formador também fosse lá à sala assistisse às aulas. 

Presenciasse um pouco a vivência na sala de aula. Eu acho que ia enriquecer mais ainda as 

formações. A formação realizada na escola contribui para que a equipe de formação conheça 

mais os problemas e anseios do grupo e possa planejar estudos que contribua para 

solucionar os problemas. Mas assim formação mesmo foi agora com esse trabalho com o, 

formador do DEJA que foi essa organização da rede temática” (professora P1Q1E1, DC, p. 
13, 22, 23). 
  

                                                           
31 Na transcrição das respostas das professoras, procurei manter a linguagem a mais próxima possível da 
linguagem usadas por elas, sem corrigir nenhum dos aspectos gramaticais, no sentido de resquardar a sua 
espontaneidade, daí algumas vezes essa linguagem fugir daquela do restante do texto. 
32 Todos os nomes de pessoas envolvidas na pesquisa aqui citados são fictícios. 
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 Na mesma direção desse pensamento caminha a resposta dada pela professora P2, 

quando diz que  

 
“Isso é fundamental (a política de formação continuada). Acho que para qualquer área e 

principalmente para o professor, o estudar, o conhecer, o saber das novidades, se atualizar, 

eu acho que é imprescindível, principalmente para a área da EJA, E assim, a gente tem de 

qualquer forma o DEJA, o que ela [SEMED] traz, a gente acaba fazendo essa ponte. A gente 

teve oportunidade de ter uma formação com o Gouvêa. O Gouvêa veio para cá. Se a gente 

não tivesse aqui esse processo de formação, será que a gente tinha conseguido essa ponte? 

Principalmente na questão da rede temática. Ele veio, ele passou uma noite com a gente, 

discutimos, falamos, dissemos tudo que tínhamos, ele deu uma aula então. Eu acho que isso 

foi primordial. Qual é a escola que teve o Gouvêa que veio? Então acho também que isso 

parte do interesse do grupo. Nós pedimos. Vê se consegue trazer ele pra cá (o Gouveia). Ele 

vinha só fazer a formação com os técnicos da SEMED” (Professora P2Q2E2, DC, p. 23,24). 
 

 
Percebe-se que as percepções apresentadas pelas professoras foram construídas em um 

processo de formação continuada, respaldada em uma política de formação que tem 

assessoria, acompanhamento e avaliação da SEMED/DEJA, na pessoa de um assessor 

pedagógico33 externo à rede. Os formadores do DEJA/SEMED e as coordenadoras 

pedagógicas das escolas, tal como expressam nas falas, demonstram o interesse, a partilha de 

saberes entre formadores, assessores e professores, na perspectiva da valorização pessoal e 

profissional, aumentando suas possibilidades de estudo, pesquisa e a ampliação de sua visão 

pedagógica e revisão da prática docente, considerando a escola como o lócus privilegiado da 

formação continuada. Segundo Cró (1998, p. 130), a formação continuada deve visar a uma 

aprendizagem do professor, educador que integre uma mudança das suas práticas educativas. 

Essa mudança passa pela reflexão na ação, a partir da ação e depois da ação (SCHON, 1995; 

ZEICHNER, 1995; CANDAU, 1998). Nessa mesma linha de pensamento, afirma Freire: 

 
A primeira condição para que um ser pudesse exercer um ato comprometido era a 
sua capacidade de atuar e refletir. É exatamente esta capacidade de atuar, operar, de 
transformar a realidade de acordo com finalidades propostas pelo homem, à qual 
está associada sua capacidade de refletir, que o faz um ser de práxis. [...] como não 
há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação 
fora da relação homem-realidade (FREIRE, 1981, p. 17). 
 
 

Acredito que uma política de formação continuada deva se dar em um processo 

contínuo com “O formador, corpo a corpo, com o professor vendo os problemas” (Professora 

P1, DC, p.13), e que possa ocorrer ao longo de toda a vida profissional do professor, 

permitindo-lhe reorganizar seus conceitos interpretativos, vislumbrando possibilidades e 

                                                           
33 Antonio Gouvêa, assessor pedagógico da equipe de formadores da SEMED/ DEJA/ESCOLAS. 
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alternativas que contribuam com o ressignificar da prática docente, para que possam ocorrer 

mudanças de práticas na educação e na intervenção educativa. 

Nota-se a convergência de concepções e de percepção sobre o tipo de política 

oferecida pela SEMED/DEJA, no sentido de reforçar as concepções acima apontadas, quando 

a professora P3Q3E3 e a professora P7Q7E7 dão a seguinte resposta:  

 
“Hoje eu percebo a formação mais eficiente. Eu percebo a coisa assim mais um olhar para a 

escola Sombrero na formação [olhar do DEJA]. Eu percebo mais eficiente. É uma formação 

mais eficiente. Um retorno mais garantido. Até mais imediato esse retorno. A formação de 

EJA, ela exige do professor não só a formação didática, mas uma formação política. Então, o 

professor tem mesmo que correr atrás independente da formação. A formação acaba não 

dando conta da demanda necessária. A formação também contribui no sentido crítico. Do 

olhar crítico para a realidade. O professor tem de estar muito antenado, e pessoalmente 

falando eu tenho essa dificuldade, porque não sou só professora e trabalho em outro horário. 

Sim, as condições e as necessidades de trabalho. O fator tempo influencia. O perfil do 

professor de EJA exige uma formação política. Essa formação política é construção. E essa 

construção tem de ser diária. Diária de leitura, de estudo do meio. E a Rede Temática 

contribui para isso” (Professora P7Q7E7, DC, p. 28,29). 
 

“A gente tem um acompanhamento do educador [formador do DEJA] Roberto. Que ele vem 

terça, toda primeira terça do mês. Ele vem e passa muitas informações que a gente procura 

aproveitar bem. A rede temática que nós estamos trabalhando. Tem ajudado. Tem ajudado. 

Mudar um pouco a didática. Porque a gente é muito bitolado com a coisa. Para não ficar 

naquela mesmice. Então isso [política de formação] veio para renovar um pouco. Dinamizar” 

(Professora P3Q3E3, DC, p. 24,25.). 
 

 As respostas revelam-nos que as professoras acreditam que a Política de Formação 

Continuada oferecida pela SEMED/DEJA caminha na direção de um crescimento 

profissional. Para as referidas professoras, quem estiver envolvido com essa proposta de 

reorganização curricular popular crítica e dialógica precisará acreditar nas possibilidades de 

ruptura de uma prática “bitolada na mesmice” (Professora P3Q3E3) e construir uma prática 

como objeto pedagógico crítico (SILVA, 2004, p.355) no processo de formação continuada. 

Isso permite que se tenha um “retorno mais garantido, mais imediato” e, assim, essa proposta 

passa a exigir “não só a formação didática, mas uma formação política”, que, segundo a 

professora P7, deve ser construída cotidianamente, considerando todos os desafios ainda 

presentes na profissão de professor. Ela mesma faz uma autocrítica quando diz: “ [...] eu tenho 

essa dificuldade, porque não sou só professora e trabalho em outro horário. Sim, as 

condições e as necessidades de trabalho. O fator tempo influencia” (Professora P7, DC, p. 

29). 

 As falas das professoras acima citadas apresentam indicadores de uma concepção da 

política de formação continuada oferecida pela SEMED/DEJA como um processo formativo 
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que pode trazer melhoria na qualidade de vida dos sujeitos aprendizes da EJA, na tentativa de 

lhes oferecer condições para que possam enfrentar os desafios do mundo. De acordo com as 

professoras, esse processo de formação continuada faz parte da vida cotidiana da escola, cujo 

processo é descentralizado do contexto da SEMED/DEJA, com acompanhamento, assessoria 

pedagógica, avaliação emancipatória, processual e contínua, que, pelo que se percebe nas 

falas, passa a ser a mola propulsora do engajamento e da crença das professoras nesse 

processo inovador, transformador da prática docente em EJA.  

 
A solução não está apenas em aproximar a formação dos professores e do contexto, 
mas, sim, em potencializar uma nova cultural formadora, que gere novos processos 
na teoria e na prática da formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e 
metodologias como, por exemplo, as relações entre os professores, seus processos 
emocionais e atitudinais, a formação realizada em uma complexidade docente e 
dirigida para ela, a crença ou autocrença da capacidade de gerar conhecimento 
pedagógico nos próprios cursos de formação de professores com colegas de 
trabalho, a mudança de relações de poder nas instituições educacionais, a 
possibilidade da autoformação, o trabalho em equipe e a comunicação entre colegas, 
a formação entre comunidades, entre outras (IMBERNÓN, 2010, p.40). 
 
 

 No entanto, encontramos nesse processo de investigação da política de formação 

continuada da SEMED/DEJA – Maceió percepções e concepções que parecem vir na 

contramão daquelas expostas anteriormente, como fica explícito nas respostas de duas 

professoras. 

  
“Pena que a gente não fechou o processo, como já disse, paramos por motivo de força maior. 

O problema é a gente não concluir, mas a gente sempre está aberta para essa proposta. Não 

fomos nós professores aqui da escola que deixamos o processo acabar. Foi a menina que 

estava à frente coordenando, a Lenilda [formadora da SEMED/DEJA]; ocorreu um problema 

pessoal e ela não pôde mais continuar, mas, nós estamos abertos sim para continuar. 

Ocorreu um problema familiar com ela. E ela assim se ausentou, não veio outra pessoa 

substituir e ficou o negócio [trabalho a partir de projetos didáticos] que está aí. Inclusive eu 

não encontrei nunca mais com ela. A gente trabalha a partir de projetos. Então agora tem um 

projeto que começa agora dia 21, dia 22 de setembro. Então, nós sempre trabalhamos aqui 

com projetos” (Professora P4Q4E4OB4, DC, p 26). 
  

 Ao dizer “a gente não fechou o processo”, percebemos que a professora P4, de 

alguma forma, (d)enuncia uma descontinuidade no trabalho iniciado, sobretudo pela ausência 

de acompanhamento, assessoria e avaliação da SEMED/DEJA. Mas, ao mesmo tempo, 

identificamos na fala da professora P4, quando diz “nós estamos abertos sim para continuar” 

o interesse pelo processo de formação continuada. Do mesmo modo, a professora P5 também 

mostrou-se insatisfeita com os rumos que a formação continuada acabou tendo na escola. Pela 

fala da professora P5, é como se os professores tivessem sido abandonados.  
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“Nós estávamos tentando montar a rede. Então vinha a Lúcia [formadora do DEJA] e aquele 

magrinho... [formador do DEJA], o Nelson, assim a gente não conseguiu se entender. O 

[formador] Nelson com o grupo. Ele ficava muito irritado. E a gente sem entender bem, a 

coordenação da escola também não tava entendendo nada. E nós ficamos muito angustiados 

e abrimos assim para a formadora Lúcia: ‘Lúcia tá difícil trabalhar com o Nelson, porque ele 

não tá entendendo o que a gente quer. E a gente não tá entendendo o que ele quer também’. 

Então ela [formadora da SEMED/DEJA] usou uma outra estratégia com a gente. Fizemos um 

outro planejamento, mas tudo dentro da rede. Mas na verdade nós escolhemos um tema para 

trabalhar que foi a questão do trabalho. Desde fevereiro. Então assim, o trabalho começou a 

fluir, fevereiro, março. Em abril veio aquela greve. Até maio a gente trabalhava. Mas depois 

não apareceu mais ninguém na escola, ninguém comunicou mais nada e nós ficamos aqui à 

deriva” (Professora P6Q6E60B6, DC, p. 27). 
 

 As falas das professoras P4 e P6 nos revelam, mais do que insatisfação com os fatos 

ocorridos, uma espécie de resistência velada às inovações pedagógicas e às mudanças de 

paradigma. Este indício pode ser identificado especialmente na fala de P6, quando ela diz 

“Então ela [formadora da SEMED/DEJA] usou uma outra estratégia com a gente. [...] na 

verdade nós escolhemos um tema para trabalhar que foi a questão do trabalho”. Isso faz 

parecer que houve um consenso pedagógico entre a formadora da SEMED/DEJA, a 

coordenadora pedagógica da escola e os professores do 1º segmento de EJA da Escola 

Elíptica para trabalhar e organizar o currículo na perspectiva dos projetos de trabalho, e não 

com a proposta de rede temática, quando aparece nas falas A gente trabalha a partir de 

projetos (Professora P4); “[...] nós escolhemos um tema para trabalhar que foi a questão do 

trabalho” (Professora P6).  

 Assim sendo, a comunidade escolar, diante de sua realidade e das decisões políticas, 

optou em desenvolver o currículo escolar a partir de Projetos Didáticos ou Pedagogia de 

Projetos. No entanto, essa opção foge da alternativa pedagógica proposta pela SEMED/DEJA. 

Isso pode ser um indicador de resistência à formação proposta, porque, além de terem 

decidido por um caminho diferente, nas observações pude verificar que acabam 

desenvolvendo uma pedagogia tradicional, apesar do esforço para demonstrar uma prática 

inovadora. Observei que ainda desenvolvem atividades pautadas no ensino formal da letra e 

da sílaba, de acordo com os registros que fiz no Diário de Campo. A professora P4 (DC, p.29) 

iniciou uma atividade solicitando que os alunos procurassem escrever de acordo com o 

comando: escreva as atividades com letras cursivas. Convidando os alunos a acompanharem a 

leitura do comando. Os alunos atentos iniciam a seguinte atividade: 
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1º) Complete as palavras com AR, ER, IR, OR ou UR (Observei que a solicitação não estava 

em letra cursiva e sim em letra bastão, para que os alunos escrevessem em letra cursiva). 

 

--------GOLA -------MÃO 

--------GILA -------PÃO 

--------DENADO RECOLH----- 

--------BANO PROGR------- 

 

2º) Ordene as sílabas e forme palavras: 

VO....AR     RE COR     TA      NE CA    MER.....DO 

_________________ ________________ ________________ 

 

 A forma como as professoras desenvolvem metodologicamente o trabalho em sala de 

aula nos chama a atenção para a dicotomia entre a fala e a prática docente desenvolvida. De 

um lado o desejo da ruptura de uma formação pautada em uma educação bancária e o assumir, 

politicamente, um trabalho docente que tem como pressupostos básicos uma formação 

continuada que, por sua vez, tem como princípios e concepções teórico-metodológicas o 

currículo como ciência crítica. No entanto, percebi que nas escolas, no seio da sala de aula, as 

professoras podem desempenhar papéis diferenciados, a saber: de reprodução, de produção e 

de legitimação do saber. Para Silva (1990, p.11), 

 
No papel reprodutivo, cabe à escola a seleção e a distribuição do conhecimento. A 
estruturação do conhecimento está relacionada como controle social e cultural na 
sociedade. Há uma relação entre a dominação econômica e a dominação cultural. Ao 
proceder à seleção da cultura, filtrando o conhecimento para torná-lo acessível e 
estratificado para a população, o currículo promove a seletividade cultural. 
 
 

 As falas das professoras apresentam divergências que se mostram apenas aparentes. Se 

por um lado contestam o reprodutivismo e a educação “bancária”, por outro deixam escapar 

que há, ainda, o ranço de uma posição reprodutivista, pautada na racionalidade técnica, 

quando se trata de defender a composição dos conteúdos curriculares, as formas de gestão e o 

tipo de controle técnico-burocrático da formação continuada (IMBERNÓN, 2010, p. 41). 

 No entanto, tive a oportunidade de ser convidada pelo formador da SEMED/DEJA 

para participar dos encontros de formação continuada. A Escola Via Láctea34 foi a primeira 

                                                           
34 Escola que o formador faz o acompanhamento, avaliação e planejamento junto com a coordenadora 
pedagógica e professores do 1º e 2º segmentos de EJA com encontros mensais e quinzenais.  
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experiência nesse processo inicial para minha inserção na escola como pesquisadora, onde 

pude manter os primeiros contatos com todos os professores de EJA da escola, oportunizando 

apresentar minha proposta de pesquisa. 

Ao chegar à escola, logo fui acolhida pelo grupo que se mostrou receptivo à realização 

da pesquisa, sentindo-se, inclusive, valorizado por ter sido indicado pelo Departamento de 

Educação de Jovens e Adultos – DEJA. De modo particular, chamou-me atenção o brilho no 

olhar de todos que estavam participando da formação. Eles pareciam orgulhosos pelo 

reconhecimento do trabalho desenvolvido na escola. Possivelmente, foi esse sentimento que 

os deixou à vontade para colocar suas salas de aula à minha inteira disposição, sem nenhum 

tipo de restrição. De fato, mostraram-se confiantes como docentes. Isso me pareceu bastante 

curioso, uma vez que os professores, de modo geral, costumam fazer resistências a qualquer 

tipo de visita às suas classes.  

A partir da fala da professora e dos questionamentos levantados pelos outros 

professores, o coordenador, estrategicamente, ao tempo em que foi colocando os avanços, os 

limites, os desafios e as lacunas no desenvolvimento da ação socializada pela professora, ele 

abriu um diálogo em que todos se colocaram para dirimir as dúvidas. Em seguida, o formador 

citou alguns elementos teórico-metodológicos voltados para a superação das lacunas, das 

dúvidas. Neste momento da interlocução dialógica, ele também chamou atenção para a 

ausência de determinados elementos fundantes da proposta. De acordo com as pontuações do 

formador, não se pode perder de vista a superação do conhecimento empírico dando lugar à 

apropriação do conhecimento científico. Essa passagem, porém, é bem exigente, considerando 

que não se pode abrir mão do conhecimento da base da vida dos sujeitos aprendizes.  

Apoiado nos planejamentos enviados previamente pela coordenadora pedagógica da 

Escola Via Láctea, o formador da SEMED/ DEJA sentia-se à vontade para realizar as 

reflexões necessárias junto ao grupo de docentes e equipe pedagógica. Em seguida, o 

formador apresentou uma proposta de roteiro de aula de matemática, um roteiro para 

preparação de atividades para a sala de aula e um roteiro para o processo de planejamento a 

partir da fala significativa, servindo de subsidio para os professores analisarem, tirarem as 

dúvidas e, se necessário, apresentarem novas proposições de atividades e estratégias de 

ensino, envolvendo a Rede Temática35.  

Pude perceber, ao longo das discussões e socialização das atividades pedagógicas, um 

efetivo envolvimento dos professores, da coordenadora pedagógica e do coordenador 

                                                           
35 Em anexo encontram-se as Redes Temáticas elaboradas pelas escolas investigadas. 
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formador da SEMED/DEJA36 que, da sua posição de formador, desenvolveu o trabalho 

inspirando confiança, competência, humildade, compreensão, domínio do conteúdo abordado, 

bem como uma significativa habilidade para estabelecer uma relação entre o planejar e o 

saber fazer dos professores e alunos da EJA. 

Este encontro formativo me deu a visibilidade do processo formativo articulado pela 

SEMED/DEJA e a Escola, na pessoa da coordenadora pedagógica. Parece viável afirmar que, 

nessa circunstância, vem ocorrendo nesse espaço privilegiado – a escola – uma política de 

formação continuada com acompanhamento da SEMED/DEJA, procurando realizar o 

entrelaçamento, a ponte entre teoria e prática, como descrevo no Diário de Campo – DC na 

Observação 1- OB1. 

 

5.3  Planejamento e Organização da Prática Docente 

 

Na categoria Planejamento e Organização da Prática Docente busquei identificar se 

havia entre as professoras investigadas a prática da troca, da socialização do trabalho 

desenvolvido no cotidiano da sala de aula e como isso acontecia.  

Nesta categoria, procurei identificar no discurso das professoras a percepção que havia 

sobre a prática do planejamento participativo como consequência do processo formativo que 

elas vêm recebendo no contexto da escola sob a coordenação da SEMED-DEJA e como se 

constituía na prática docente. É válido considerar que na política de formação implementada 

pela SEMED-DEJA a formação continuada é concebida como um processo essencial para o 

desenvolvimento do educador profissional, cidadão concreto, a partir de duas dimensões, a 

dimensão técnica e a dimensão política, tendo a escola como lócus primordial e espaço 

formativo, proporcionando encontros para estudo, planejamento e socialização da prática 

pedagógica articulada com todas as ações desenvolvidas na comunidade escolar. 

 

 A professora P1Q1E1, em sua resposta diz: 

 
“Bem... Nós fazemos dessa maneira. Uma vez a cada mês, nós nos reunimos das 14h até o 

horário de entrada na sala de aula que é às 19 horas da noite, e às vezes nos reunimos 

semanalmente. Organiza os projetos. Analisa, avalia. Discutimos questões sobre 

comportamento dos alunos, caderneta, desenvolvimento. Tem acompanhamento, sempre, da 

Coordenadora pedagógica. De estudo. Dependendo de alguma situação que acontece na sala 

de aula, a gente se organiza também para fazer estudo. Sempre nós fizemos. Na escola, temos 

                                                           
36 Não havia a presença da Direção Geral da Escola.  
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momentos com todos os professores de EJA nas reuniões de planejamentos, apresentações de 

trabalhos temáticos e projetos. Na SEMED há um espaço para as escolas fazerem 

exposições, apresentações, concursos em que os alunos podem ser premiados. Outros 

momentos que são produtivos acontecem com as formações em outras escolas. Professores de 

várias escolas se reúnem para estudo e relato de experiências. São riquíssimos” (DC, p. 36). 
 

 De acordo com a fala da professora P1, há momentos mensais estabelecidos para 

planejamento, organização da prática docente e troca de experiência. Todas essas etapas têm o 

acompanhamento da coordenadora pedagógica da escola. Porém, não fica claro nessa fala que 

consequências são provocadas pelo processo formativo. Mas a fala da professora P2Q2E2 

deixa explícito que 

 

“Nos momentos de planejamento, sim [existe troca de experiência]. Tanto é que até hoje nos 

nossos momentos de planejamento, são momentos realmente de discussão, de formação. A 

gente não fica... [esperando só o momento de formação com a SEMED/DEJA]. Tanto é que a 

rede temática, as dúvidas, mesmo os técnicos [formadores da SEMED/DEJA] vindo muitas 

vezes a gente sanava as nossas dúvidas pela nossa discussão. Mesmo vindo [o formador da 
SEMED] discutindo, fundamentando e ampliando e se inteirando mais desse processo 

formativo. Quem coordena essa formação na escola é a coordenadora pedagógica. O 

planejamento é feito independente do segmento ou da fase ou da área específica. É um 

planejamento coletivo. Tanto os professores do primeiro como do segundo segmento estão 

juntos nesse processo” (DC, p. 36-37). 
 

 A fala da professora P2 revela que a escola possui espaço para formação continuada e 

planejamento da prática docente, manifestando certa preocupação com a continuidade e a 

sistematização dos encontros formativos na escola quando diz “[...] muitas vezes a gente 

sanava as nossas dúvidas pela nossa discussão”. Conforme a fala de P2, o acompanhamento 

e o planejamento da escola é realizado pela coordenação pedagógica numa perspectiva de 

planejamento participativo, envolvendo todos os professores do 1º e do 2º segmento de EJA, 

mas também evidencia a presença da SEMED/DEJA nesse processo.  

 Neste sentido, Freire (1999, p.119) afirma que “É decidindo que se aprende a decidir”, 

chamando a atenção para que se perceba a importância de se trabalhar o planejamento e a 

organização da prática docente, em processos formativos, como instrumentos de crescimento, 

autonomia e amadurecimento do grupo escola, exercitando a capacidade de tomar decisões 

coletivas, mesmo tendo a consciência de que trabalhar coletivamente não é tarefa fácil. Mas 

se o corpo docente da escola assume esta proposta, parece ser possível a viabilidade de um 

planejamento transformador que possa suplantar a ideia do planejamento reformador, ou seja, 



 

 

141

um planejamento que possa mudar as estruturas básicas do trabalho centralizado, do trabalho 

solitário, do trabalho improvisado, de ação sem reflexão.  

 A resposta da professora P3Q3E3 reforça o que aponta a professora P2 quando detalha 

como se operacionaliza o processo de planejamento e organização da prática docente; quando 

afirma que existe planejamento e socialização das experiências pedagógicas no contexto da 

escola, que se traduz numa prática organizada com espaço para troca de experiências.  

 

“Temos. Temos sim. O planejamento só com os docentes geralmente é à tarde. A gente vem 

mais cedo para fazer esse trabalho. Coordenado pela Teresa, a coordenadora pedagógica da 

escola. Todos participam. É um trabalho coletivo. Tem troca. É essa troca que faz o 

diferencial na prática. Só faz. Fazemos reuniões, na qual trocamos experiências com todo o 

grupo” (Professora P3Q3E3, DC, p. 38). 
 

 No entanto, nas respostas dadas pelas professoras P4Q4E4, P5Q5E5, P6Q6E6 

percebe-se, ainda, uma prática de planejamento tradicional, centralizado na pessoa dos 

professores, com ausência de acompanhamento sistematizado, tanto dos coordenadores 

formadores da SEMED/DEJA como da coordenação pedagógica da escola. O formato de 

planejamento anual, identificado pela professora P4 como planejamento geral, ocorre no 

inicio do semestre. Em relação ao planejamento cotidiano de sala de aula, ela afirma que “[...] 

é cada um por si”.  

Ainda que a prática do planejamento tenha sido considerada como “solitária”, percebe-

se que a professora P4 apresenta uma concepção de planejamento como uma ação necessária 

para organizar e atender as demandas e necessidades dos alunos da EJA, quando responde: 

 

“Sim, com certeza. Porque assim... É muito ruim. Não vou dizer que nunca entrei numa sala 

de aula com uma aula não planejada. Isso já aconteceu. É muito ruim. Você se sente perdida 

mesmo você praticando todo o dia. Você pode até se lembrar... O que foi que eu dei ontem? 

Esqueci. É péssimo. É uma situação péssima. Então o planejamento, ele é fundamental. 

Porque ou você se planeja ou você se perde. Aqui na escola nós paramos no início do ano 

porque há um planejamento geral no início do ano letivo e no início do semestre. Depois é 

cada um por si. Estou no terceiro ano assumindo a primeira fase, como eu já disse a você que 

eu gosto de alfabetizar. Então a gente vai sentir necessidade de planejar, porque tem aluno 

logo no início do ano que eu avanço outros não. Na escola, nós só fazemos essa troca de 

experiências a cada seis meses e na SEMED atualmente nós não temos. Agora, diariamente 

[na escola] nos encontramos e trocamos experiências, mas assim, bem informal” (Professora 
P4Q4E4, DC, p. 39). 
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 A professora P4 reforça mais uma vez a falta de um planejamento sistematizado, com 

o comprometimento formativo e avaliativo, mas como algo que deve ser feito informalmente. 

Isso é reforçado pela professora P5Q5E5, quando nos responde: 

 

“Mas não é aquela coisa de sentar, de planejar de fato. Eu e a Betânia a gente tem mais isso 

porque a gente trabalha junto na outra escola e aqui também. Então a gente troca pelo 

costume do planejamento da outra [escola] e a gente vai encaixando. O que Betânia ensina 

no segundo ano regular, que é o que mais parece com a segunda fase e a gente vai vendo 

aquele conteúdo e vai encaixando para colocar na linguagem da modalidade EJA, vamos 

adaptando para a educação de jovens e adultos” (DC, p. 41).  
 

 A professora P5 reforça a informalidade apontada pela professora P4, demonstrando 

que o processo de planejamento que ocorre na Escola Elíptica acontece pelo “[...] costume do 

planejamento da outra [escola] e a gente vai encaixando”. Ou seja, não é prática da escola 

Elíptica, nessa atual conjuntura, planejar e organizar a prática docente enquanto compromisso 

político pedagógico. Parece mais que é para “adequar” conteúdos trabalhados “na outra 

[escola]”, para atender as demandas e realidade de uma sala de aula de educação de jovens e 

adultos. O que me parece ser uma prática ainda muito presente nas salas de aula da EJA, uma 

reprodução de práticas e procedimentos teóricos metodológicos do ensino fundamental 

regular do 1º ao 5º ano para essa modalidade de ensino. 

De acordo com o Quadro 3, que apresenta o perfil das professoras investigadas, 

apresentado no capítulo 3, todas as professoras, sujeitos da pesquisa, estão habilitadas para o 

exercício do magistério na Educação Básica. Entretanto, vale ressaltar que em relação à 

Educação de Jovens e Adultos não há uma formação específica para essa modalidade de 

ensino. Por isso, é preciso estar alerta para o desafio de se pensar um projeto de formação de 

educadores para a EJA considerando suas especificidades.  

 
Formar profissionais capazes de construir uma teoria pedagógica que se enriqueça 
com os processos de formação de jovens e adultos. A teoria pedagógica foi 
construída com o foco na infância, vista como gente que não tem interrogações, 
questionamentos. A pedagogia de jovens e adultos tem de partir de sujeitos que têm 
voz, que têm interrogações, que participam do processo de formação. Sujeitos em 
outros processos de formação; logo, não pode ser a mesma pedagogia, o mesmo 
pensamento pedagógico (ARROYO, 2006, p. 26). 
 
 

 Diante desse alerta, podemos observar na resposta da professora P5 que ainda 

encontramos na EJA planejamento e organização da prática docente com aspectos de 

atendimento à escolaridade básica de crianças, uma vez que esse ainda é o grande foco dos 

cursos de formação de professores da educação básica no Brasil. Em vista disso, há 
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necessidade de repensar, de construir uma teoria pedagógica específica, teorizando sobre os 

processos de formação para sujeitos da EJA que já pensam, já têm voz e questionamentos, de 

personalidades que estão sendo construídas em múltiplos espaços (ARROYO, 2006, p.27). 

No caso específico dos alunos da EJA, não parece ético, do ponto de vista político e 

pedagógico, adequar atividades e conteúdos que são planejadas para o ensino de crianças. 

Uma espécie de arranjo pedagógico, uma vez que há um certo descaso em se construir um 

currículo voltado para jovens e adultos trabalhadores. Os próprios cursos de formação de 

professores não têm como princípio educativo uma reflexão sobre o binômio trabalho e 

educação, tal como preconiza a Pedagogia Crítica. Conforme Arroyo (2006, p. 27), a infância 

e a adolescência, ao longo da História, não foram liberadas do trabalho e, por essa razão, 

ainda persistem lutas e movimentos sociais para sua liberação, e a Pedagogia não fez a 

reflexão necessária sobre esse lugar que a infância ocupa, não dando o devido valor e 

destaque ao trabalho como matriz formadora. O desafio, portanto, nesse processo, é dar 

visibilidade aos jovens e adultos das camadas populares. São eles, majoritariamente, que 

ocupam as salas de aula de EJA. Sujeitos da classe trabalhadora, que, ao retornarem à escola, 

são vistos apenas como estudantes com uma escolaridade defasada em relação à idade-série. 

Esse modo de olhar para os sujeitos de EJA não dá reconhecimento ao trabalho como matriz 

educativa. 

As professoras P7Q7E7, P9Q9E9, P10Q10E10, P11Q11E11 ressaltam em suas falas a 

necessidade de se repensar e organizar a prática docente nas salas de aula de EJA. Para tanto, 

segundo elas, é preciso que o planejamento leve em conta as especificidades, peculiaridades e 

demandas cotidianas dos alunos jovens e adultos. Assim dizem as professoras:  

 

“Com certeza [planejamos]. Agora eu vejo como um grande desafio também você 

proporcionar ao aluno, uma aula dinâmica. É ali sem perder de vista a realidade do aluno no 

sentido de transformar aquela realidade, que ele tenha a visão crítica daquela realidade. É 

um desafio você planejar e atingir ali aquele resultado que você quer. Com outro olhar, um 

olhar crítico. Com o olhar em cima do aluno. Nessa realidade do aluno” (Professora 
P7Q7E7, DC, p. 42-43). 

 

 A percepção das professoras P9Q9E9 e P11Q11E11 quanto ao planejamento e 

organização da prática docente também caminha na mesma direção. Elas ressaltam a 

importância desse processo de planejamento, cuja consequência é um trabalho organizado, 

transformador, formador, voltado para o cotidiano dos alunos jovens e adultos.  
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A prática exige também seu planejamento. Planejar a prática significa ter uma ideia 
clara dos objetivos que queremos alcançar com ela. Significa ter um conhecimento 
das condições em que vamos atuar, dos instrumentos e dos meios de que dispomos. 
Planejar a prática significa também saber com quem contamos para executá-la. 
Planejar significa prever prazos, os diferentes momentos da ação que deve estar 
sempre sendo avaliada (FREIRE, 2003, p.84). 
 
 

Dessa forma, necessário se faz um planejamento, baseado num trabalho coletivo e 

formativo, para que se possa assumir novas propostas teórico-metodológicas a exemplo da 

rede temática. Nesse sentido, as professoras se posicionam da seguinte forma.  

 

“Sim, [socializamos experiências] e até pela necessidade mesmo, nos planejamentos e 

formações, com textos, socializações de experiências e outros. Você tem que planejar. Senão, 

não tem como trabalhar trazendo a vida deles, [alunos] o dia a dia deles [alunos] para a sala 

de aula e desenvolver um trabalho organizado. A gente precisa trabalhar com isso [rede 
temática] para que os alunos gostem e acreditem no que você faz” (Professora P9Q9E9, DC, 
p. 43). 
 
 
 A professora P11Q11E11 acrescenta ainda que 

 

“Tem. Troca de atividade. Às vezes a gente tá fazendo atividade porque sempre tem alunos 

que a gente sabe que está mais... Está melhor, sabe mais alguma coisa. Nas outras salas 

também. [conhecimento do desenvolvimento dos alunos nas outras salas de aula] Nós estamos 

sempre planejando... Para atender as diversidades. Nos encontros entre professores e 

coordenadores. Assuntos diversos, não só da rede temática, mas do que se pode acrescentar, 

elaboração de atividades, datas comemorativas, etc”(DC, p. 44). 
 

 As declarações das professoras P9 e P11 acima mencionadas podem sinalizar para as 

possibilidades de processos formativos continuados, enquanto política pública que poderá 

mudar o quadro dos processos de planejamento, as percepções e concepções de uma prática 

docente para a educação de jovens e adultos desprovida de um fazer-saber, planejado e 

organizado, apesar de (re)conhecer os desafios e demandas específicas dessa modalidade de 

ensino. As resistências que ainda povoam as redes estaduais e municipais de ensino precisam 

ter suas causas detectadas na sua essência, para então se trabalhar o currículo como ciência 

crítica, com aulas planejadas e organizadas, visando responder as demandas da sala da aula. 

 Durante as observações das aulas, percebi indícios de influência significativa do 

processo de formação no ato de planejar e organizar a aula. A professora P1, por exemplo, 

inicia a aula Nº03 (DC 5/7/2011) apresentando para os alunos o objetivo da aula, escrevendo 
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na lousa todas as atividades que serão realizadas naquele dia, explorando com os alunos o 

sentido de cada atividade pedagógica para as suas vidas pessoais.  

 Em seguida, coloca um cartaz na lousa com o seguinte texto: 

 

“limpo mato mas meu marido a rente vive assim, é ruim mas a gente come assim. É trabalho 

até para lavar a roupa. Mas, tem que ter referência. No mato eu ganho mais, a gente ganha 

30 a 40 reais em dois dias, no quintal dos povo. Eu tô trabalhando para fazer a Bolsa 

Escola.”
37

 

 

À medida que apresentava a fala significativa na lousa, a professora P1 foi explicando 

que das noventa falas levantadas pela comunidade para o trabalho na escola, baseado na 

metodologia da Rede Temática, haviam sido escolhidas apenas dez falas. Dessas dez, os 

professores do primeiro e do segundo segmento de EJA escolheram a fala de número 1 para 

ser discutida inicialmente. A professora P1 deu início à reflexão a partir da fala escrita no 

quadro. Os alunos foram apresentando seus conhecimentos acerca do trabalho informal, das 

ocupações referidas na fala em destaque e também sobre o Bolsa Escola. A partir dos 

posicionamentos dos alunos, a professora possibilitou que alunos e alunas trocassem suas 

experiências de relacionamento entre patrão e empregado, bem como suas impressões sobre 

as relações de poder que atravessam a relação entre opressor e oprimido.  

Naquele momento, uma aluna, que estava ao meu lado, solicitou a minha opinião 

sobre o tema. A professora P1, acatando a sugestão da aluna, solicitou a minha participação. 

Preferi expressar minhas ideias tomando por base as reflexões de Paulo Freire, que nos ensina 

a refletir sobre a relação opressor/oprimido/oprimido/opressor. Ele mostra que, na condição 

de oprimidos, também podemos ocupar a posição de opressores nas nossas relações 

cotidianas. Paulo Freire cita exemplos de como essa relação costuma, muitas vezes, ser 

invertida quando diz: 

 
Há, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, 
uma irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida. Participar destes 
padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação querem, a todo custo, 
parecer com o opressor. Imitá-lo. Segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos 
de ‘classe média’, cujo anseio é serem iguais ao ‘homem ilustre’ da chamada classe 
‘superior’ (FREIRE, 1987, p.49). 

 
 

                                                           
37 A professora justifica que essa é uma das falas levantadas na comunidade para o trabalho da rede temática da 
Escola Via Láctea, que dentre 90 falas apenas 10 foram selecionadas e escolheram a fala de nº1 para ser 
trabalhada, e que não se discute apenas a fala em si mesma, mas também sua estrutura e o sentido para a vida.  
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Após a minha fala, outras discussões surgiram sobre a questão patrão e empregado. A 

professora P1 passou a acompanhar os alunos mesa por mesa, observando as respostas 

colocadas. Uma aluna disse que era contra a Bolsa Escola, porque ela ajudava o povo a não 

querer trabalhar com carteira assinada, reforçando o aumento de trabalhadores informais. 

Dirigindo-se a mim, perguntou se eu concordava com ela. Todo o tempo os alunos me 

incluíam nas discussões da sala de aula. Isso de alguma forma revela que minha presença 

entre eles não causou estranhamento e nem mesmo inibição para participar das atividades 

propostas pela professora. 

A professora P1 dá prosseguimento aos encaminhamentos da aula, orientando a 

organização de uma atividade em grupo na sala. A referida atividade diz respeito ao trabalho 

formal e informal, a partir de uma pesquisa que os alunos deveriam realizar junto à 

comunidade, procurando identificar as ocupações existentes.  

Ao encerrar a aula, a professora P1 deu o aviso de que no dia seguinte não haveria aula 

por conta da Mobilização Nacional dos Trabalhadores da Educação. Na verdade, esta fala 

funcionou apenas como um recado, pois observei que a professora não sentiu necessidade de 

falar para os alunos sobre a importância dessa mobilização/paralisação. Pareceu-me  que essa 

sua atitude revela que ela, a professora, ainda  cumpre “uma tarefa” e que o sentido da 

atividade ainda não passou por um processo de reflexão da sua própria ação, ou seja, ainda é 

uma forma mecânica de explorar os conceitos.  

Apesar de toda a discussão em sala de aula sobre as questões de trabalho e direitos 

sociais, é curioso observar que a professora P1 não estabelece nenhuma relação entre a 

mobilização/paralisação de uma categoria de trabalhadores – no caso, os professores da rede 

Estadual e Municipal – e as discussões realizadas sobre trabalho na sala de aula, explorando, 

sobretudo, a relação patrão x empregado. Decidi não fazer nenhum tipo de intervenção por 

entender que, naquele momento, não me caberia tomar tal atitude sem a permissão da 

professora da sala de aula. Neste momento foi iniciada a chamada. Esteve presente à aula um 

total de vinte alunos, sendo sete homens e treze mulheres. 

Observamos ainda que a professora acima citada demonstra interesse, compromisso 

político e profissional com o desenvolvimento da aula. Ela planeja e organiza suas atividades 

do dia, levando material didático para tornar sua aula mais interativa e, sobretudo, mais 

contextualizada, dando vez e voz aos alunos, possibilitando que eles participem ativamente 

das discussões e apresentem suas argumentações, colocando em pauta suas experiências de 

vida. Em vários momentos pude observar que os alunos assumem uma postura crítica sobre os 
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temas que são colocados em discussão. De modo geral ela costuma respeitar a individualidade 

dos alunos, tentando trabalhar na perspectiva de uma racionalidade problematizadora, que 

supera uma racionalidade técnica.  

No entanto, faltou, em alguns momentos da aula, um aprofundamento sociopolítico 

das questões discutidas, inclusive no que se refere às relações de poder e aos direitos civis e 

sociais do cidadão no mundo do trabalho. Acredito ser esse um dos pontos a ser considerado 

nos espaços da formação continuada que permitirá o desenvolvimento profissional do 

professor de Educação de jovens e adultos, proporcionando conhecimentos profissionais que 

lhes assegurem avaliar as inovações pedagógicas surgidas no cotidiano da prática; 

desenvolver saberes para planejar, diagnosticar e avaliar buscando novas alternativas que 

sejam capazes de transformar a prática pedagógica num continuum, respeitando as 

diversidades, a realidade dos alunos trabalhadores, comprometendo-se com a transformação 

social.   

 

5.4  Metodologia de trabalho no contexto da sala de aula 

 

Na categoria Metodologia de trabalho no contexto da sala de aula, busquei destacar 

durante as aulas e analisar através dos questionários e entrevistas a forma como as professoras 

organizavam metodologicamente a prática pedagógica, considerando o que aponta Silva 

(2010), quando nos chama atenção sobre a possibilidade da dialogicidade como um dos 

aspectos mais significativos para uma proposta de significação de um currículo crítico a partir 

de uma práxis emancipadora e uma postura crítica e democrática dos educadores. Neste 

sentido comungamos com Freire (1999, p. 28-29) quando nos diz que 

 
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 
reforçar a capacidade crítica do educando, sua insubmissão. Uma das tarefas 
primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem 
se ‘aproximar’ dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada 
que ver com o discurso ‘bancário’ meramente transformador do perfil do objeto ou 
do conteúdo. É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no ‘tratamento’ 
do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga a produção das 
condições em que aprender criticamente é possível. 
 
 

 Dessa forma, foi possível observar se a metodologia de trabalho utilizada na sala de 

aula traz as marcas dos saberes e aprendizagens adquiridos pelas professoras nos processos 

formativos coordenados e acompanhados pelos formadores da SEMED-DEJA. 
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 Considere-se que a proposta em tela apresenta como ponto de referência a 

dialogicidade e a criticidade no fazer e no saber pedagógicos, que têm como pano de fundo o 

estudo da realidade ou a problematização inicial; a organização do conhecimento ou 

aprofundamento teórico e a aplicação do conhecimento ou plano de ação como momentos 

articulados e associados, através do conhecimento e práticas curriculares em uma perspectiva 

emancipatória.  

 Nesta investigação busquei analisar, a partir da observação da prática docente em sala 

de aula, quais posturas, opções, reações, escolhas e intervenções eram feitas durante o 

processo educativo pelas professoras. Para isso, tomei como base as concepções e a 

metodologia, considerando as especificidades e complexidades dessa modalidade de ensino, 

com a possibilidade de desenvolver uma metodologia de trabalho compatível com o processo 

formativo e as demandas reais da sala de aula do primeiro segmento da educação de jovens e 

adultos, procurando manter a coerência entre a prática e as reflexões desenvolvidas nos 

processos formativos. 

 Neste sentido a professora P1Q1E1, em sua resposta, ressalta a importância da 

formação continuada para a realização de uma revisão curricular que poderá interferir em uma 

nova postura metodológica, quando diz que 

 

“A proposta curricular da escola que é de trabalhar com rede temática em EJA é muito 

significativa [...]. Eu acho que, a gente fazendo esse trabalho lá na comunidade e a gente 

tendo pessoas que nos dessem apoio, quero dizer no sentido de formação de vir aqui, de a 

gente trazer os problemas da comunidade, problemas da escola e os formadores construindo 

com a gente estratégias para que a gente pudesse ajudar. Porque assim, não adianta você tá 

trabalhando conteúdos na sala de aula que não vá, assim, contribuir para transformação da 

comunidade. Eu creio que é um trabalho a partir dos problemas da comunidade onde a gente 

possa junto com eles criar estratégias para que eles possam pelo menos não... Não sanar com 

os problemas, mas pelo menos contribuir. Que eles possam, assim, despertar pra procurar 

solução pros problemas deles. Eu acho que o trabalho de EJA teria mais significado” 
(Professora P1Q1E1, DC, p. 01-14).  
 

A professora P8Q8E8 também destaca a importância de todo o processo formativo 

desenvolvido pela SEMED/DEJA, considerando a rede temática construída a partir das falas 

da comunidade onde os alunos estão inseridos, ao relatar que 

 

“Todo o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula parte das falas obtidas a partir de uma 

pesquisa que nós mesmos, os professores, fomos fazer na comunidade onde os alunos moram 

para conhecer e saber das dificuldades deles. Depois a gente socializou tudo aqui na escola e 

realizamos essa pesquisa na sala de aula e depois fomos assim à comunidade deles [dos 
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alunos] e montamos a Rede Temática da Escola. Eu percebi que quando a gente começa a 

falar das dificuldades deles, do dia a dia deles, eles se empolgam mais, eles se interessam. 

Eles começam a falar. Antigamente quando as aulas ficavam presas nos conteúdos, eles eram 

mais tímidos. Com a Rede participam, os alunos vibram com a aula. Melhorou até a 

frequência” (Professora P8Q8E8, DC, p. 34). 
 

 As respostas obtidas das professoras P1 e P8 vêm reforçar a importância do processo 

formativo, tendo as discussões e reflexões como eixo central de uma nova proposta de 

trabalho, que se baseia no levantamento de dados obtidos na comunidade. “A partir do 

levantamento de dados locais, os educadores selecionam falas que representam situações 

significativas e temáticas a elas associadas” (SILVA, 2004, p.198). Após realizada a coleta 

dos dados no levantamento preliminar, logo em seguida será realizada a organização e a 

sistematização de tais dados, e passa-se à escolha de possíveis temas geradores para a 

comunidade escolar. Este levantamento preliminar é fundamental para a definição dos temas 

geradores a serem trabalhados pela escola (SILVA, 2004).  

  A esse respeito, mencionamos no DCOB5 12/07/2011 um dos vários momentos de 

participação na formação continuada da Escola Via Láctea, quando o formador da 

SEMED/DEJA inicia o encontro, discutindo, mais uma vez, o planejamento baseado na 

metodologia da Rede Temática. Conforme já mencionado em uma das falas analisadas 

anteriormente, a formação ocorre no turno contrário daquele em que os professores assumem 

suas salas de EJA. No caso, as atividades iniciavam-se às 14 horas. O formador inicia o 

encontro comunicando resultados do Encontro dos Coordenadores Formadores do DEJA, com 

a participação do assessor técnico38, convidado pela SEMED/DEJA para acompanhar a 

formação dos formadores, a implementação e reorganização curricular na Educação de Jovens 

e Adultos a partir da Rede Temática.  

O formador do DEJA fez questão de anunciar que nesse encontro o assessor 

parabenizou a escola pela caminhada, deixando uma importante observação para a Escola Via 

Láctea: “Não tenham medo, comecem imediatamente”. Foi visível, entre os professores de 

EJA do primeiro e segundo segmento, o sentimento de orgulho pelo reconhecimento do 

trabalho iniciado na escola por esse grupo de professores da educação de jovens e adultos. 

Em seguida, é aberto o espaço para a socialização das experiências vivenciadas em 

sala de aula. Uma professora começou relatando sua experiência com os alunos originada de 

uma discussão sobre o sistema de saúde no Brasil (SUS). O formador estrategicamente faz 

                                                           
38  Esta assessoria é dada pelo Professor Dr. Antonio Gouveia, formado pela PUC/SP, que vem acompanhando 
todo o processo de formação dos técnicos do DEJA e das Escolas. 
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suas intervenções a partir da socialização efetivada pela professora. Ele procura mostrar os 

avanços, mas sem deixar de chamar atenção para as lacunas. Em nenhum momento o 

formador deixa de acreditar nas possibilidades de superação, motivando os professores a 

enfrentarem os desafios do trabalho. Ao tempo em que sugere caminhos, faz uma revisão 

teórico-metodológica da Rede Temática sobre como intervir nas áreas do conhecimento.  

Iniciando com exemplos práticos, o formador fez questão de dizer que o segredo da 

Rede Temática é partir dos conceitos empíricos aprendidos no cotidiano para os conceitos 

científicos, formalizados na escola. Durante todo o processo formativo os professores faziam 

significativas intervenções expondo suas inquietações. Aproveitam, inclusive, para desabafar 

sobre as inúmeras vezes em que são cobrados para mudar, para inovar, sem que se leve em 

conta que o próprio sistema de ensino ainda é bastante tradicional em seus modos de cobrança 

e, sobretudo, de avaliações. Não por acaso sentem necessidade de um apoio mais efetivo por 

parte do Departamento de EJA, como também da equipe pedagógica da escola, para um maior 

aprofundamento teórico em relação às metodologias. 

O formador se mantém em uma postura de escuta, respeito, permitindo que a voz dos 

professores ganhe força nessa análise crítica institucional. O formador provoca os professores 

a refletirem sobre o desafio que se impõe quando se almeja uma mudança de paradigma. Ou 

seja, a conflituosa passagem de uma concepção conservadora para uma concepção crítico-

transformadora. Os professores presentes não demonstram resistência à fala do formador. Na 

verdade, eles parecem receosos de não conseguirem dar conta de uma proposta tão radical 

como revela ser a Rede Temática. Nesse sentido, foi iniciada uma discussão para se pensar 

estratégias de como envolver os demais professores que não podiam estar presentes, naquele 

horário, na formação continuada.  

Por tudo isso, entendo o significado e a importância desse trabalho articulado entre 

SEMED/DEJA e Escola, trazendo os princípios políticos e epistemológicos de uma práxis 

curricular crítica, cuja proposta, nesse caso, é forjada na metodologia da Rede Temática. O 

processo formativo, portanto, envolve o coletivo de Educação de Jovens e Adultos da escola, 

considerando a socialização de experiências trabalhadas no contexto da sala de aula, 

oportunizando o crescimento do grupo, com aprofundamento e conhecimento teórico-

metodológico e prático, que parte de uma racionalidade problematizadora. 

Na Escola Elíptica, por exemplo, observei um esforço por parte das professoras P4, P5 

e P6 em desenvolver na sala de aula uma metodologia de trabalho que fosse baseada em 

concepções críticas e contextualizadas. Entretanto, a escolha recai sobre a metodologia de 
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projetos. Observamos que as aulas também são planejadas e organizadas. Todavia, tal 

metodologia parece não atender aos interesses dos alunos jovens e adultos, uma vez que 

observamos que as professoras P4, P5 e P6 exploravam, acriticamente, a temática festas 

juninas. 

A aula nº 12 da professora P4DC inicia-se com a exploração da diversidade de 

comidas típicas regionais feitas à base de milho. Esses quitutes são consumidos no período 

junino, principalmente no nordeste brasileiro. A partir desta discussão, a professora P4 

seleciona algumas palavras que foram escritas na lousa, ditadas pelos alunos. Todas as 

palavras eram referentes à temática junina, mas a professora apenas seleciona para leitura as 

seguintes: São João, quentão, balão, pistolão, balão, fogão, baião. Observa-se que toda aquela 

fala sobre festas juninas tinha como único objetivo explorar as palavras terminadas com o 

sufixo ão.  

Os alunos demonstraram interesse e participaram ativamente da aula; a professora 

conseguiu motivar e envolver os alunos nas atividades propostas. No entanto, é uma 

metodologia que ainda apresenta uma abordagem convencional de trabalho com a leitura e 

escrita. Há uma tentativa, por parte da professora, de procurar contextualizar a aula com as 

experiências dos alunos, mas isso termina sendo uma atitude artificial, posto que a intenção 

última é meramente explorar a memorização de determinadas palavras.  

Presenciamos durante a aula nº 13 P5DC o desenvolvimento de uma metodologia 

semelhante à aula da professora P4. Ela também se esforça para apresentar uma aula 

dinâmica, motivada e participativa, mas ainda encontramos resquícios de uma aula de leitura e 

escrita pautada numa espécie de treinamento de palavras. Muitos alunos jovens e adultos, 

ainda apresentando dificuldades, não entendem, por exemplo, como copiar. A professora P5 

aproveita duas frases elaboradas pelos alunos e coloca na lousa.  

a) Festa caipira boa mesmo é aquela que tem forró. 

b) Na festa junina tem fogueira, milho cozido, pamonha e canjica. 

Em seguida, a professora P5 orientou a escrita de frases no plural. Percebemos, assim, 

uma aula descontextualizada, que não leva em conta o saber do aluno. Uma prática 

pedagógica que, de certa forma, desperdiça o tempo curricular39 na sala de aula, uma vez que 

o período noturno, especialmente nas salas de aula de EJA, já é bastante reduzido. 

Neste sentido, concordamos com Silva (2004, p.162) quando faz um alerta: 

                                                           
39 A professora inicia, no meio da aula, uma conversa com os alunos sobre a sua tartaruga de estimação, 
deixando os alunos muito à vontade para falarem dos seus animais de estimação sem controle e tempo. Isso 
levou em média 30 minutos de fala. Não percebi nenhuma relação com a aula. 
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São os Centros de Interesse (Decroly), os métodos de projeto (Kilpatrick e Dewey), 
o método estudo do meio (Movimentos de Cooperazione Educativa) ou os projetos 
de trabalhos globais (apud Zabala, 1998, p. 157), os objetos ético-críticos a serem 
tomados como temas significativos para desencadear uma prática transformadora e 
emancipatória? É esse o significado dado por Freire ao afirmar que a realidade do 
educando é o ponto de partida para o desenvolvimento da práxis libertadora? 
Situações significativas e centros de interesse possuem o mesmo sentido ético, 
político pedagógico e epistemológico? Evidentemente, não. Temas geradores não 
são temáticas motivacionais que se limitam a satisfazer curiosidades ingênuas 
(Freire), recursos didáticos para melhor atrair a atenção dos alunos e, muitas vezes, 
de forma sub-reptícia, introduzir conteúdos pré-estabelecidos a partir de critérios que 
desconsideram a realidade concreta dos alunos40: são objetos de estudo selecionados 
no processo de investigação junto à comunidade e a partir de seu caráter 
significativo, conflituoso e contraditório. São limites que a comunidade possui de 
intervir concretamente em situações de desumanização por ela vivenciada.  

 
 Silva (2004), citando Santomé (1998) e Zabala (1998), chama atenção para os desafios 

de se trabalhar na perspectiva de uma orientação metodológica, no contexto da sala de aula, 

que tenha como pressuposto básico um posicionamento pedagógico ético-crítico, 

considerando ainda a integração de todas as áreas do conhecimento a partir de planos e 

programações elaboradas e construídas pelos próprios professores, a partir do diálogo entre a 

realidade concreta dos alunos e o conteúdo programático selecionado por meio da 

metodologia da temática. Este deverá ir além dos interesses imediatos dos alunos, de temas da 

vida diária ou assuntos de interesse, conceitos, descobertas, pesquisas.  

 O autor ainda esclarece que é de fundamental importância nesse processo a escolha de 

um objeto que possa ser a mediação crítica entre as duas representações de realidade dos 

educandos e dos educadores, tendo como ponto de partida uma problemática local, um 

conflito cultural, uma tensão epistemológica, política e ética, uma contradição 

socioeconômica entre as concepções de realidade entre os agentes da comunidade escolar 

(SILVA, 2004, p. 163). 

 Diante do exposto, observa-se que as professoras P1, P8 e a OB5, diferentemente das 

professoras P4 e P5, sinalizam com a possibilidade de uma inovação metodológica no 

contexto da sala de aula de jovens e adultos, a partir do processo formativo assumido como 

prática pedagógica ético-crítica, contextualizada e problematizadora. Porém, não podemos 

deixar de ressaltar que ainda encontramos na Rede Municipal de Ensino de Maceió a opção 

metodológica, em sala de aula, pautada na prática pedagógica assumida como opção política, 

regulada na racionalidade técnica, numa perspectiva reprodutivista. Este ainda é um dos 

                                                           
40 Citam-se como exemplos Dia das mães, festas juninas, copa do mundo, embora na prática sejam tratados 
como temas geradores (SILVA 2004, p. 162). 
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desafios, riscos e contradições que se pode encontrar na implementação de metodologias 

inovadoras na prática docente. 

 

5.5  Prática Docente 

 

Na categoria prática docente, busquei analisar como as professoras desenvolviam o 

trabalho pedagógico enquanto processo de integração e inserção dos sujeitos aprendizes nas 

atividades propostas no contexto da sala de aula, considerando sua realidade concreta e suas 

experiências de vida cotidiana numa abordagem crítico-transformadora. Neste sentido, Ivor 

Goodson (1991. apud. NÓVOA 1995 p. 25) vem defender a necessidade da práxis como lugar 

de produção do saber e de conceder uma atenção especial às vidas dos professores.  

Procurou-se observar qual o nível de autonomia das professoras no processo de 

socialização do conhecimento e a capacidade de intervenção e construção de materiais 

didáticos e de apoio pedagógico para além do livro didático e de um currículo tradicional. É 

este currículo tradicional que parece ser o mantenedor da desinformação e da desigualdade 

social, sempre influenciado por um processo de escolarização pública que tem a sala de aula, 

ainda, como o espaço da exposição oral e do livro didático como o único subsídio de 

referência para planejar e organizar a prática docente. 

Assim sendo, observamos como as professoras, em sala de aula, apresentavam a 

proposta pedagógica a partir dos processos formativos implementados pela SEMED/DEJA, 

que orienta para uma proposta pedagógica que possa vir a atender aos interesses da 

comunidade e que tenha como ponto de partida a organização curricular com base na rede 

temática. Sobre a rede temática, Silva indica que deveria ser construída em um processo 

 

[...] de discussões, análise e sínteses registrado com a construção de uma rede 
temática que relaciona as visões da comunidade e dos educadores, sobre a realidade 
vivida, percebida e concebida. É uma tentativa de totalização histórica dos 
fenômenos sociais, econômicos e culturais que ocorrem no espaço e no tempo. Mais 
de que um simples registro do processo, a rede temática é um distanciamento e uma 
‘releitura’ coletiva da realidade em que a escola está inserida e passa a ser um 
instrumento pedagógico indispensável para a construção de qualquer programação e 
atividade pela escola. A partir dela ocorrerá a seleção das situações, e dos temas 
geradores, que serão abordados nas diferentes séries e classes (SILVA, 1996, p. 7). 
 

Este foi o meu olhar para a prática docente nesta investigação, observando e tomando 

como referência as práticas desenvolvidas pelas professoras na sala de aula, a partir da adesão 
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ou não ao trabalho com a proposta pedagógica pautada na concepção de uma educação 

popular crítica,41 que tem como referência fundamental os temas geradores.  

A base desses temas geradores é o levantamento dos dados locais, após análise e 

seleção das situações mais significantes e relevantes que possam indicar contradições e 

limites explicativos da comunidade.  

Observei também como as professoras trabalham ou não em sala de aula, nessa 

perspectiva teórico-metodológica de aproximação da realidade local, considerando o contexto 

sócio-histórico e cultural dos alunos do primeiro segmento de EJA, com possibilidades de 

inovação da práxis docente. 

 Na aula nº 1, realizada no dia 7 de maio de 2011, nota-se que a professora P1 

apresenta o objetivo e o cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante a aula: 

Leitura: leitura e interpretação de um texto poético42; Matemática: revisão e correção de 

atividades e estudo da centena. 

 Inicialmente a professora P1 explora o texto poético, que mantinha relação com o tema 

festas juninas43. Ao tempo em que isso criava oportunidade de relacionar o texto e a vivência 

dos alunos, também possibilitava dar continuidade às discussões relacionadas com o mundo 

do trabalho, cujas discussões têm a ver com o tema proposto pela rede temática da escola. O 

tema faz referência a outras áreas do conhecimento e aborda as diversas temáticas acerca do 

trabalho, a saber: trabalho formal e informal; queimadas para o plantio, provocando erosão e 

destruição do solo; importância da chuva para o crescimento da lavoura e para a melhoria da 

qualidade de vida com água potável; o preparo e “cubação” da terra para o plantio; quem 

tinha terra para plantar e quem não as tinha, lembrando os movimentos sociais dos sem-terra. 

Essas e outras questões importantes e significativas vieram à tona na sala de aula, originadas 

das falas e posicionamentos dos alunos, que traziam as marcas das suas experiências de 

agricultores para o contexto da sala de aula. 

 À medida que os alunos se posicionavam, a professora P1 fazia as intervenções, 

procurando, junto com os alunos, fazer a análise crítica das questões, relacionando as falas 

com as diversas áreas do conhecimento. Percebemos que ela anotava ao lado da lousa as 

                                                           
41Esse tipo de educação é entendida aqui como uma educação que se propõe a superar clássicas dicotomias, tais como a 
distância entre conhecimento popular e/ou vulgar e conhecimento científico, entre trabalho manual e trabalho intelectual, 
entre o objetivo e o subjetivo, entre a prática e a teoria, entre o trabalho e a educação, a ciência e a vida (VÍO – GROSSI, 
1989, p. 23-39). 
42 Trata-se do poema: “Quebra do Milho”, de Tom Andrade (Anexo.F). 
43  Esse trabalho não tinha a característica de trabalhar por projeto didático, mas a professora optou por fazer 
referência às festas juninas, por estarmos naquele momento em plena semana desses festejos, que é uma das 
comemorações mais fortes no Nordeste brasileiro. 
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possíveis áreas do conhecimento em que poderia trabalhar as questões surgidas em sala de 

aula44.  

 Uma aluna percebeu que o texto apresentado na sala de aula estava incompleto. A 

professora P1 justificou que isso seria trabalhado na próxima aula. Ou seja, a professora P1, 

ao trabalhar com o gênero textual poema, procurou adequar a extensão do texto à realidade 

dos alunos jovens e adultos, respeitando seus limites e condições reais no contexto da sala de 

aula, considerando o tempo pedagógico, explorando parte do texto e deixando claro que teria 

continuidade em outras aulas. 

 Percebe-se uma aula contextualizada, aproximando-se da vida e do cotidiano dos 

alunos, com intencionalidade de trabalhar as questões destacadas pela rede temática da escola, 

que envolve aspectos relativos ao mundo do trabalho formal e informal, trabalhadores do 

campo e da cidade. A professora P1 consegue articular bem as questões apontadas pelos 

alunos com a temática das festas juninas, a partir do poema, contextualizando e 

problematizando a aula com a vida e os saberes dos alunos, oportunizando, aproveitando e 

escutando-os, considerando seus saberes, seus conflitos culturais e o seu contexto, ou seja, o 

seu local de vivência e experiências concretas. 

 A professora P2, na aula nº 7 DC, do dia 09 de agosto de 2011, é recebida na sala com 

questionamentos dos alunos sobre as vagas que ainda existem na escola por conta das 

desistências percebidas ao se fazer a chamada em sala de aula. A professora P2 justifica 

levando em consideração a burocracia da SEMED/Gerenciamento. Ela informa aos alunos 

que solicitará a presença da coordenadora da escola e a diretora geral para explicar melhor a 

situação. 

Em seguida, orientou os alunos para que abrissem o livro didático na página 93 e 

fizessem uma leitura silenciosa. Após a leitura, a professora P2 inicia um questionamento 

sobre o texto lido, perguntando:  

P2. – Qual o título do texto? 
Aluno 1 – Sonho longe. 

 P2. - Qual a característica do texto?  
 Aluno 2 – Poema. 
 P2 - Porque vocês consideram um poema? 
 Aluno 2 – Porque tem versos e rimas. 
           P2. – Só por isso? Não só por isso, mas observem também a forma como está escrito. 

Fala sobre o que este texto? 
 Aluno 3 – Criança que trabalha, trabalho infantil, criança que trabalha na roça. 

                                                           
44 Isso me chamou a atenção na observação da aula e após a aula questionei a professora; ela me confirma a 
suspeita, dizendo que a partir dali iria reorganizar as aulas e o planejamento para futuras aulas. Ou seja, a P1 se 
esforça no sentido de articular as diferentes e diversas áreas do conhecimento na sala de aula. 
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 P2. – Qual o sonho do menino?  
 Aluno 3 – Estudar, mas que estava muito longe. 
 
 Os alunos foram se posicionando e fazendo a relação do texto com suas vidas dentro 

de uma realidade do mundo do trabalho. Um aluno disse: “– Eu saía da roça e ia direto para 

a escola com fome. “Me diga: com barriga vazia se aguenta estudar? Aguenta nada”. Outro 

aluno falou: “ – Já fui pobre, hoje não sou mais, hoje sou pai de família e quero que meus 

filhos tenham escola. Meu pai não pôde me dar escola, mas me deu caráter, e isso agradeço 

ao meu pai”. 

 Foi um momento emocionante na aula. Os alunos posicionavam-se acerca das 

questões de forma espontânea, sem constrangimentos, expondo a sua realidade. Nesse 

momento, tocou a sineta para o lanche. Todos saímos da sala. No pátio, os alunos ficam 

sentados em uma grande mesa e lancham juntos, outros se sentam pelos bancos ou no chão.  

Ao voltar para a sala de aula, a temática da exploração do trabalho infantil foi 

retomada, colocando em discussão a possibilidade de isso ser superado. Um aluno disse: “ – 

Professora, essa é a minha história”. Ela tentava trabalhar as questões expressas no livro 

didático, mas os alunos continuavam explorando as questões relacionadas à sua própria vida. 

A cada pergunta eles respondiam tomando como referência sua realidade. A professora P2 

disse: “– Nós vamos iniciar uma atividade de linguagem oral”. Um aluno perguntou o que é 

linguagem oral. Ela explicou que era a oralidade, era trabalhar com a fala, com a oralidade, 

como cada um se expressava na sua forma de falar. Percebi, nesse momento, que a professora 

cessa a fala dos alunos para poder “trabalhar a oralidade”. É como se ela dissesse aos alunos 

“Vamos parar de falar porque agora será realizada uma atividade sobre oralidade”. 

A professora P2 interrompe a discussão sobre a vida cotidiana dos alunos para 

explorar uma atividade relacionada à oralidade, cuja proposta consta no livro didático. E 

assim deu continuidade ao estudo do texto, chamando atenção para os aspectos relativos ao 

tema trabalho, a partir do livro didático. Os alunos continuam tentando fazer relações entre as 

questões propostas no livro didático e suas vidas cotidianas, envolvendo o mundo do trabalho. 

A discussão ocorre da seguinte forma:  

P2 – O que o autor quis dizer quando colocou “a boia é fraca e fria”?  

Aluno 1 – Comida ruim. 

Aluno 2 – “Mas professora, eu já trabalhei em toda parte do mundo. Nós recebíamos 

quentinha muito boa. Alagoas é muito atrasado, a comida continua ruim, se quiser uma 

comida melhor tem que pagar. Por isso, hoje, os trabalhadores levam a comida”.  
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Percebe-se que a professora deixou solta no ar essa riqueza de fala, que permitiria dar 

o salto qualitativo que propõe a metodologia de trabalho com a Rede Temática, na superação 

dos níveis de conhecimento. Quando retorna para as atividades do livro didático e não explora 

a fala do aluno, o que seguiria o que é proposto na metodologia da Rede Temática, demonstra 

ainda falta de maturidade teórica sobre a temática. Isso direciona para um contínuo processo 

de formação, que lhe daria as prováveis ferramentas para a superação do seu próprio limite 

explicativo. 

A professora P2 poderia ter explorado mais as questões trabalhistas. Neste sentido, 

percebe-se a falta de um maior aprofundamento teórico sobre a legislação e as possibilidades 

de trabalho no Brasil, os índices de desemprego, quais as causas e consequências para a vida 

dos sujeitos cidadãos. Ou seja, haveria muitos aspectos acerca do mundo do trabalho, que 

afetam diretamente os alunos de EJA e, desse modo, poderiam ter sido explorados por meio 

da linguagem oral.  A professora P2 demonstra que ainda está em um processo de formação 

profissional, que ainda lhe falta maturidade e aprofundamento teórico para fazer uma 

articulação entre as ciências e a prática docente, o que só se estabelece, concretamente, 

através da formação inicial e continuada, considerando o transcorrer de sua formação 

(TARDIF, 2002, p. 37). Há um esforço em responder a todos os questionamentos que surgem 

na sala de aula, auxiliando cada aluno em suas dúvidas, fazendo correção coletiva de todas as 

atividades propostas em sala de aula. No entanto, a visão crítica dos alunos sobre 

determinados temas postos em discussão em sala de aula poderia ter sido mais bem explorada, 

aproveitada e ampliada pela professora. A professora P2 sempre retoma para o seu 

planejamento, demonstrando, de certa forma, que ela não submete seus alunos a aulas 

improvisadas.   

A professora P2 tenta trabalhar valorizando a contextualização, aproveitando as 

temáticas do livro didático para dar conta da Rede Temática, partindo da fala selecionada que 

envolve a questão do emprego, desemprego, trabalho e assistência médica. Entretanto, embora 

haja por parte da professora P2 todo um esforço de explorar o tema proposto, ela não 

consegue levantar informações significativas vindas das falas dos alunos, e nem sequer 

relacioná-las com a conjuntura da política nacional, refletindo sobre a razão por que isso 

acontece, o que está por trás das questões trabalhistas apontadas pelos alunos e as questões de 

poder que se dão nessa relação patrão e empregado. Ao agir dessa forma, a professora P2 

estaria, na verdade, negando a posição desses alunos como seres sociais e históricos com 

capacidade de transformar o meio em que vivem, buscando sua emancipação. 
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Em relação a tal questão, considera-se o alerta de Silva (2004, p. 160), quando 

menciona a importância da formação política profissional nesse processo de reorientação 

curricular crítico, para que o professor tenha as possibilidades de revisão da prática docente, 

numa abordagem que contemple a emancipação humana a partir da sua realidade formativa e 

das condições de trabalho para exercer o trabalho docente. Este exige uma qualificação que 

poderá ir além do conjunto de capacidades e conhecimentos que o trabalhador deve aplicar 

nas tarefas que constituem seu emprego (ENGUITA, 1998, p.23) e que pressupõe uma 

consciência de sua práxis. Sem esta, sua ação restringir-se-á à práxis repetitiva (AZZI, 2002, 

p.56). 

 

5.6  Condições de trabalho   

 

.  Na categoria Condições de Trabalho, busquei identificar nos sujeitos investigados a 

percepção que tinham das suas condições de trabalho e como estas poderiam atender a sua 

realidade de sala de aula, possibilitando o desenvolvimento das atividades propostas. Para isso 

considera-se que  

 
A docência moderna existe, ela se realiza no âmbito da escola, em um lugar 
organizado espacial e socialmente separado de outros espaços da vida social e 
cotidiana, possuindo algumas características organizacionais e sociais que podem 
influenciar o trabalho docente. Neste sentido a escola como lugar de trabalho se 
caracteriza por ‘tecnologias’ particulares (DREEBEN-1970) próprias delas: 
programas disciplinas, materiais, recursos, ideias, objetivo, etc. que são realidades 
primeiramente cognitivas ou discursivas com as quais os docentes devem agir e lidar 
para atingir seus fins (TARDIF; LESSAR, 2005 p. 55). 
 
 

A partir da fala das professoras, procurei observar e analisar o contexto escolar, 

considerando a complexidade das regras administrativas e do fazer pedagógico cotidiano, da 

sala de aula como o espaço verdadeiro das incertezas, dos dilemas e das contradições que 

interferem diretamente sobre as condições de trabalho das professoras. Como exemplos 

dessas interferências temos a falta de recursos materiais, humanos e de tempo, a escassez de 

instrumentos pedagógicos, a infraestrutura do ambiente escolar, fatores que, na minha 

percepção, poderão acarretar dificuldades profissionais, afetando consideravelmente o 

trabalho docente, porque a escola não é um laboratório, tampouco uma usina informatizada. 

No ambiente escolar produzem-se muitas coisas que dependem das circunstâncias do 

momento ou de fatores humanos imprevisíveis ou incontroláveis (TARDIF; LESSAR, 2005, 

p. 56), podendo assim apresentar em sua estrutura organizacional novas possibilidades de 
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organização a partir do princípio da complexibilidade, adaptando-se às novas demandas 

sociopolíticas e históricas. 

 

“Os recursos disponibilizados para o trabalho resumem-se em giz e quadro e alguns 

materiais como: cola, tesoura, cartolina etc. Gostaríamos de ter acesso a jornais, revistas, 

computadores, Xerox” (Professora P1Q1E1, DC, p.01). 
 

 Enquanto a professora P1 resume suas condições de trabalho apenas pelo aspecto dos 

recursos materiais disponibilizados para desenvolver o trabalho, as professoras P2Q2E2, 

P3Q3E3, P9Q9E9 e P10Q10E10, P11Q11E11 revelam que as escolas apresentam adequadas 

condições de trabalho, para além dos recursos materiais, envolvendo a estrutura física, as 

condições pedagógicas e estruturais, como aparece nas suas respostas. 

 

“Estrutura física e pedagógica da escola atinge nível satisfatório” (Professora P2Q2E2, DC, 
p. 02). 
 

“São boas em relação aos recursos que disponho. O ambiente que a escola está situada é um 

pouco violento” (Professora P3Q3E3, DC, p.02). 
 

“Acredito sempre que existe algo para melhorar, no entanto de maneira geral atende sim” 

(Professora P9Q9E9, DC, p.02 )) 
 

“Boa e na medida do possível atende, demais, a gente inventa” (Professora P11Q11E11, DC, 
p. 02). 
 

 No entanto, as professoras P5Q5E5, P6Q6E6, P7Q7E7 e P8Q8E8 apresentam outra 

realidade diante das condições necessárias para desenvolver o trabalho docente na sala de 

aula, denunciando a falta de estrutura adequada quando respondem que 

 

“As condições de trabalho são muito deficientes e não atende a nossa realidade. Não temos 

uma estrutura física adequada, com sala iluminada, ventilada, com quadro branco e nenhum 

material didático, como livros para pesquisas, laboratório de informática e até pincel e 

apagador (Professora P5Q5E5, DC, p.02). 
 

 A professora P6 caminha na mesma direção quando afirma, 
 
 
“Em EJA é complicado. Não há departamento pedagógico, não há atuação de coordenação, 

lâmpadas insuficientes, quadros quebrados; falta limpeza geral; enfim condições não muito 

boas para trabalhar” (Professora P6Q6E6, p.02). 
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 As professoras P7 e a P8 também falam da falta de condições adequadas para 

desenvolver seu trabalho no contexto da escola: 

 

“A estrutura física é precária, calor e salas pequenas fazem parte da realidade” (Professora 
P7Q7E7, DC, p.02). 
 

“Não. A escola possui computadores, mas ainda não são utilizados pelos alunos. Salas muito 

quentes” (Professora P8Q8E8, DC, p.02). 
 

 Analisando as respostas das professoras, percebi que existem dicotomias, contradições 

e divergências frente às observações realizadas nas escolas, parecendo haver a necessidade de 

se justificar o não comprometimento político e institucional com a transformação e a mudança 

de postura frente a uma nova proposta educativa, uma vez que se percebe que as dificuldades 

para se trabalhar institucionalmente estão para além das condições físicas, materiais e 

estruturais das instituições envolvidas na pesquisa. Tal afirmação deriva do fato de que 

durante as observações constatei que outras condições, como, por exemplo, as de ordem 

pedagógica, também estão presentes quando a professora P7Q7E7, em uma das suas respostas 

à questão de nº 4  do questionário aplicado diz: 

 

“O professor tem de estar muito antenado, e pessoalmente falando eu tenho essa dificuldade, 

porque não sou só professora e trabalho em outro horário. Sim, as condições e as 

necessidades de trabalho. O fator tempo influencia” (Professora P7Q7E7, questão nº4). 
 

 As falas e as observações realizadas deixam entrever que existem fatores para além 

das condições materiais, estruturais e físicas que podem acarretar dificuldades e desafios para 

o desenvolvimento da prática docente. Observa-se na fala da P7 que o processo de formação 

pedagógica desarticulada de uma formação política, de uma visão crítica da realidade, 

também poderá acarretar dificuldades pedagógicas e estruturais para o alcance de uma 

educação popular crítica na perspectiva da emancipação e da autonomia da pessoa humana, 

inserida no contexto social, político, econômico e cultural. 

 Se desejamos tornar os alunos jovens e adultos sujeitos emancipados pelo saber, pelo 

conhecer, parece-me que esta também será uma tarefa das agências empregadoras e dos 

profissionais da educação, principalmente de educação de jovens e adultos. Cabe a todas essas 

instâncias, por meio de processos formativos contínuos, proporcionar as condições 

necessárias para que os professores de EJA possam produzir uma educação popular 

emancipatória, crítica, com uma organização curricular possível e voltada para as demandas 

das classes trabalhadoras. 
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Saliente-se, ainda, as recomendações de Silva (2004, p.358), quando este deixa claro a 

necessidade de se ter um compromisso político institucional com a transformação crítica do 

espaço escolar, democratizando, qualificando e modificando a escola pública, sem, no 

entanto, reduzir as dificuldades e as condições de trabalho a questões relacionadas apenas aos 

meios didáticos. Deve-se partir de uma política transformadora e crítica, observando o 

contexto escolar concreto, considerando não apenas as dimensões inertes e instituídas, mas os 

seus problemas e conflitos vivenciados e percebidos por todos os sujeitos partícipes da 

comunidade escolar, por meio de intervenções coletivas, emancipatórias e contra-

hegemônicas no “chão da escola”. 

 Segundo FREIRE (1999, p. 116), tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a 

coerência do professor na classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço, 

sem, no entanto, desconsiderar as práticas tradicionais que, nas palavras de SILVA (2004, p. 

324), muitas vezes se fazem presentes nas condições de trabalho hoje observadas, tais como: 

educadores mal remunerados; lousa e giz como únicos recursos; presença implícita ou 

explícita do livro didático e não de um conhecimento universal sistematizado; e um aluno 

isolado, socialmente descaracterizado e pedagogicamente inerte. Estas são condições 

herdadas, mas também existem opções pedagógicas assumidas cotidianamente. E quando a 

escola tradicional solicita recursos tecnológicos é simplesmente com a intenção de 

“aperfeiçoar” sua perspectiva didática e tornar “mais eficiente” a meta proposta sem nenhum 

questionamento dos objetivos políticos, pedagógicos e éticos que permeiam as referências 

metodológicas e as implicações e o papel dessa pedagogia e modelo moral da escola para a 

sociedade.  

Durante as observações percebi que todas as salas de aula possuíam espaço e 

mobiliário adequado para o atendimento dos alunos jovens e adultos. Eram salas ventiladas45 

e arejadas, com arrumação ainda no modelo tradicional, que as professoras reorganizavam de 

acordo com a necessidade de trabalho em sala de aula, mas, geralmente, arrumação em 

fileiras. Um aspecto que muito chamou a minha atenção foi a decoração das salas de aula; 

eram todas voltadas para a educação básica ou educação infantil, quando a escola oferecia, 

funcionando nos turnos matutino e vespertino em todas as escolas da rede. Apenas a educação 

de jovens e adultos funciona no turno noturno. 

Apenas as escolas Sombrero e Elíptica, possuíam salas de aula com dimensões 

pequenas, no formato retangular, estreitas, mas que atendiam ao número de alunos que 

                                                           
45 As escolas possuíam ventiladores, alguns precisando de manutenção.  
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frequentavam as aulas, que em geral não ultrapassavam 20 alunos por turma. 

 

5.7  Perfil Profissional para atuar na Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

Na categoria Perfil Profissional para atuar na EJA, busquei identificar nas observações 

e nos questionários aplicados se e como o processo formativo implementado pela 

SEMED/DEJA contribuiu ou não para delimitar o perfil profissional das professoras 

investigadas e como elas concebem esse perfil, porque historicamente a formação dos 

educadores de EJA vem sendo repensada a partir de recomendações para a ampliação dos 

programas, dos currículos, e com a exigência de qualidade nos processos de formação e 

profissionalização dos educadores e melhoria nos materiais e equipamentos de trabalho46.  

Procuramos identificar neste processo investigativo o perfil profissional das 

professoras frente aos desafios e demandas apontados pela proposta de trabalho implementada 

pela SEMED/DEJA, quando propõe uma política educacional democrática, com o um ensino 

contextualizado e crítico, o que me parece exigir uma mudança de postura e de perfil 

profissional para atuar na EJA. 

 As respostas das professoras P1Q1E1 e P2Q2E2 demonstram certo encantamento, 

realização pessoal e profissional para atuar na educação de pessoas jovens e adultas; a 

professora P1 demonstra seu envolvimento com a área desde o curso de graduação em 

Pedagogia, quando se envolveu em uma pesquisa. Afirma ela:  

 

“Meu interesse por jovens e adultos iniciou quando comecei a fazer um trabalho de pesquisa 

na Universidade. O grupo da Universidade, professores da Universidade, estavam fazendo 

uma pesquisa em uma ONG
47

 e eu comecei como monitora e de lá surgiu o meu interesse 

pela educação de jovens e adultos. Quando eu terminei a graduação, eu iniciei a pós-

graduação na educação de jovens e adultos e foi uma paixão muito grande” (Professora 
P1Q1E1q2, DC, p. 03). 
 
 A professora P2Q2E2 responde também que a profissão professora de EJA a encanta: 
 

                                                           
46 Em 2002 o IV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos - IV ENEJA, em seu relatório síntese, 
vislumbrou um cenário de mudanças, principalmente no que se refere ao conhecimento do direito de jovens e 
adultos à educação, definindo como uma de suas diretrizes a formação inicial e continuada de professores de 
jovens e adultos, realizando concursos públicos específicos para professores com qualificação na área. A 
Associação Nacional para a Formação de Professores – ANFOP (1998) delineia um perfil de formação de 
professores para atuar em nosso país que se preste para todos os professores que venham a atuar em qualquer 
nível ou modalidade de ensino, dentre estes, os professores que atuam na EJA, lançando assim um desafio para 
repensar e ressignificar as bases dessa formação específica.  
47 ONGs são organizações não governamentais, coordenadas por pessoas da comunidade civil organizada. No 
caso da P1, trabalhou em dois projetos com meninos e meninas de rua e jovens e adultos em Alagoas. 
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“Olha... A profissão professora já me encanta assim. E como eu estou no EJA há quatro 

anos, a EJA me encanta muito mais, entendeu? Eu acho que para profissão, pra quem é 

professor, pra quem está na sala de aula, eu acho que o maior prazer é você ensinar, e na 

EJA a gente consegue realizar, ter esse prazer, de ensinar, de você ver o aluno aprendendo, 

da pergunta que ele faz, de ele indagar, de ele discutir com você” (Professora P2Q2E2q2, 
DC, p. 04). 
 

 As professoras P3Q3E3, P4Q4E4, P6Q6E6, P7Q7E7, P9Q9E9 demonstram outras 

formas de identificação e construção do seu perfil profissional para atuar na EJA, 

considerando suas inserções como professoras na Rede Municipal de Ensino de Maceió, como 

revelam em suas respostas. 

 A professora P3 deixa claro na sua fala que ainda vamos encontrar o professor que 

chega à EJA por acaso; a professora P6 mostra que caiu de paraquedas; a professora P7 

demonstra claramente que não foi por opção; a professora P4 e a professora P9 fazem 

entender que foi por curiosidade, como veremos nos depoimentos a seguir. 

 

“Quase que por acaso. Porque houve uma oportunidade de substituição” (Professora 
P3Q3E3, DC, p.05) 
 

“Sempre me bateu uma curiosidade para saber por que essas pessoas adultas não estavam 

alfabetizadas. Vinha essa inquietação dentro de mim desde menina. Meu Deus! Eu queria 

tanto fazer alguma coisa por alguns poucos adultos que não leem” (Professora P4Q4E4, DC, 
p.06). 

 

“Não foi bem uma opção. Eu passei a trabalhar com jovens e adultos para organizar meu 

horário durante o dia. Encaixar assim o meu lado pessoal. Então, comecei a trabalhar com 

EJA e não consegui mais me afastar porque o prazer é grande. A própria experiência, 

satisfação profissional. É muito gratificante trabalhar com jovens e adultos. É satisfação 

pessoal e profissional” (Professora P7Q7E7, DC, p.08). 
 

“Bem... Assim, era logo no início foi a questão de... Foi uma curiosidade e ao mesmo tempo 

uma necessidade porque eu na época eu estava com o Estado também. E preferi ficar à noite 

porque eu já tinha esse contato, já gostava, já tinha assumido tudo assim... E foi dessa forma 

que iniciei. EJA, foi uma consequência, tirei a licença de uma professora, após, entrei no 

Estado e optei por ficar numa turma de EJA, pois já tinha me identificado” (Professora 
P9Q9E9, DC, p.10). 
 

As falas apresentadas apontam para os mais diversos e variados caminhos pelos quais 

os professores chegam à educação de pessoas jovens e adultas para desenvolver trabalhos 

profissionais no contexto de uma sala de aula. Porém, nenhuma fala caminha no sentido de 

que sua inserção se deu a partir dos conhecimentos teórico-metodológicos para atuar em tão 

específica área. Apenas a P8Q8E8 revela que sua inserção se deu por concurso público para 
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atuar na modalidade de ensino de pessoas jovens e adultas, mas sua formação profissional está 

voltada para a educação básica do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Percebe-se que a 

formação inicial ofertada não atende as especificidades da educação de jovens e adultos. 

Estudos como os de Ribeiro (1999), Oliveira (2001), Haddad (2000a ), Moura (2005), 

Gadotti e Romão (2000), Ireland (2002), Piconez (2002), Di Pierro (2006), entre outros, 

sinalizam para as especificidades cognitivas, afetivas e socioeconômicas dos alunos de 

educação de jovens e adultos que desafiam os professores a buscar uma postura, um perfil 

profissional para atuarem na EJA. Para isso deve-se levar em consideração a complexidade e 

as especificidades desta modalidade de ensino, no sentido de ampliação das possibilidades de 

atuação e da percepção de educador para a EJA, na tentativa peculiar e imprescindível de se 

construir esse perfil profissional para atuar na EJA. Jóia et al. (apud RIBEIRO, 1999, p.191) 

identificaram três ideias-força que desencadearam as tentativas para construção desse perfil 

profissional. 

A primeira consiste no reconhecimento dos jovens e adultos a quem se destina essa 

modalidade educativa como sujeitos de classe populares, excluídos e marginalizados, não só 

pelo sistema regular de ensino, como também pelo próprio sistema de produção. 

A ênfase que se dá nesta ideia é de uma educação de adultos como prática política, 

objetivando o engajamento dos grupos populares em ações transformadoras das estruturas 

sociais produtoras das desigualdades e da marginalização. Esta foi a ideia mais desenvolvida 

do ponto de vista teórico; tem como ponto relevante na construção da identidade de EJA as 

influências das obras de Freire, que traz como princípio básico a educação dialógica. 

A segunda ideia tem como pressuposto básico as necessidades de aprendizagem 

características da idade adulta e das condições de trabalhadores para o exercício da cidadania, 

para a promoção da sua qualidade de vida e do convívio na comunidade e na família. O 

contexto e o universo cotidiano emergem como foco central a ser equacionado. 

A terceira ideia tem como referência a especificidade do modo de aprender das 

pessoas jovens e adultas, pois estes a apresentam em grau muito mais elevado do que as 

crianças, pois já dispõem de um amplo número de conhecimentos práticos e concepções mais 

ou menos cristalizadas sobre os vários aspectos da realidade. 

Analisando tais ideias propostas, percebe-se o quanto é desafiante a busca da 

identidade da EJA, remetendo-nos a um repensar e ressignificar não só do processo formativo 

do educador que irá atuar na EJA, como também do seu perfil profissional. 

Considerando as falas das professoras, quando estas evidenciam “o prazer”, “a 
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paixão”, “a curiosidade”, “o interesse”, “satisfação profissional”, “identificação”, é possível 

acreditar que no processo de formação continuada os professores possam rever sua postura 

diante de um novo paradigma educacional para a educação de pessoas jovens e adultas, numa 

perspectiva de reorientação curricular e da prática educativa, construindo um perfil 

profissional enquanto sujeitos de intervenção e ação político-transformadora. 

 

5.8  Perfil dos alunos sujeitos da Educação de Jovens e adultos – EJA 

 

Na categoria Perfil dos alunos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, busquei 

indícios nas observações de como as professoras identificavam os sujeitos aprendizes e qual a 

relação que poderiam fazer dessa identidade com o processo de aprendizagem, considerando a 

proposta pedagógica de trabalhar com rede temática, a qual tem como pressuposto básico e 

como ponto de partida um trabalho dinâmico, e como pano de fundo a realidade local, o 

trabalho coletivo e o diálogo. Sobre essa questão se posiciona Freire:  

 
“[...] somente o diálogo comunica”. [...] “O diálogo é, portanto, o caminho 
indispensável” diz Jasper “não somente nas questões vitais para nossa ordem 
política, mas em todos os sentidos da nossa existência”. Somente pela virtude da fé, 
contudo, o diálogo tem estimulo e significação: pela fé no homem e em suas 
possibilidades, pela fé na pessoa que pode chegar à união de todos, pela fé de que 
somente chego a ser eu mesmo quando os demais chegam a ser eles mesmos 
(FREIRE, 1981, p.68,69). 
 
 

Este me parece ser um compromisso político do professor e da professora de EJA 

frente aos sujeitos da educação de jovens e adultos que historicamente tiveram seus direitos 

negados, dentre estes, o direito à educação escolar, não só pelo sistema produtivo, que não 

necessitava de mão de obra qualificada, como também pela escola, que sempre ofereceu um 

processo de ensino-aprendizagem inapropriado para as camadas populares e trabalhadoras 

desse país. 

Os sujeitos da EJA têm sua origem social nas camadas pobres e nelas permanecem, 

não recebendo nenhuma assistência e atendimento às suas mínimas condições de 

sobrevivência humana. Não têm garantidos os seus direitos sociais básicos, como: a saúde, a 

educação, o trabalho e a alimentação. Muitos deles sãoo desempregados. Como afirma Soares 

(2005, p. 244), a população da EJA é formada por jovens e adultos que não tendo acesso ou 

não permanecendo na escola na idade adequada – o que era seu direito – retornam hoje 

buscando o resgate desse tempo perdido. Sendo assim, a proposta educacional subjacente à 

educação popular deve focar o conflito experimentado pelos alunos da EJA, quando estes 
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vivenciam, pelo viés da exclusão social, o agravamento das diversas formas de segregação – 

cultural, espacial, étnica –, bem como pelo viés das desigualdades econômicas, concebendo a 

educação como um processo que lhes possibilitará recuperar a humanidade que lhes foi 

roubada.  

Este foi o meu intuito durante as observações: analisar como era concebido o perfil 

dos sujeitos da EJA pelas professoras investigadas, diante de uma proposta que traz a 

concepção de sujeito da EJA como um ser no mundo e com o mundo, em seu papel de sujeito 

e não de mero e permanente objeto (FREIRE, 1981, p.70). 

 Os momentos de observação das aulas48 durante a pesquisa me possibilitaram um 

olhar mais acurado sobre o perfil dos alunos/sujeitos da educação de jovens e adultos, não 

somente no aspecto e características de trabalhadores, desempregados, excluídos do sistema, 

como bem retratam as marcas profundas dessa história de exclusão e abandono social em 

função da não escolarização, e que “[...] têm fortemente enraizado o modelo de escola que os 

excluiu, a escola regular tradicional” (DALLEPIANE, 2006, p.68).  

 Vendo e ouvindo esses sujeitos no contexto das salas de aula, durante as observações, 

percebi que, mesmo reconhecendo-se como sujeitos trabalhadores e tendo clareza de serem 

excluídos do processo de escolarização, me parece que demonstram conhecimento e vivência 

real e concreta sobre as temáticas trabalhadas em sala de aula, principalmente as que 

permeiam o universo do trabalho, aprofundando as discussões, enriquecendo as aulas com 

suas intervenções e analises críticas. Em diversos momentos me pareceu que estavam bem 

mais informados de alguns aspectos da conjuntura e da vida cotidiana, demonstrando mais 

clareza e experiência, do que as próprias professoras, a exemplo de uma aula em que a P3 

demonstrava certa insegurança para começar o trabalho com rede temática, e foi exatamente 

um aluno que a fez despertar e acreditar que era capaz e possível iniciar o trabalho 

considerando as falas da comunidade, como transcrevi no Diário de Campo (DC aula nº 06 

professora P3 1ª fase12/07/2011): 

 

Durante a formação a P3 havia dito que não tinha iniciado o trabalho com Rede Temática 

porque seus alunos não liam. Mas procurava relacionar as palavras trabalhadas na aula 

através da escrita e da oralidade, fazendo relação com fatos, eventos, pessoas, envolvendo o 

dia a dia dos alunos, proporcionando uma melhor compreensão da palavra dentro de um 

contexto. Ao sair da escola eu e a P3 fomos juntas para casa na mesma carona. Na conversa 

ao longo do percurso ela fez a seguinte declaração: ‘ – Eu havia colocado na reunião com o 

formador hoje à tarde que não era possível trabalhar com os alunos a partir da Rede 

Temática, mas hoje na sala de aula um aluno me fez rever isso; eu sempre dizia que achava 

                                                           
48 Descritas com detalhes no Diário de Campo, numeradas e  identificadas pela escola, sala e data de observação. 



 

 

167

impossível essa proposta para trabalhar com o primeiro segmento. Tem uma das falas da 

Rede Temática que trata desse poço que o aluno colocou na sala; eu já havia escolhido uma 

fala para iniciar o trabalho, acho que vou mudar, vou levar para a sala de aula a que trata 

do poço’. Não resisti e me posicionei parabenizando a professora por ter ‘acertado na 

mosca’. 

 

 Considerei esse episódio significativo no transcorrer da pesquisa, por me trazer clareza 

do crescimento e amadurecimento dos alunos em uma aula que tinha como proposta um 

trabalho formal de leitura e silabação de palavras descontextualizadas, numa proposta 

meramente tradicional, reprodutivista e não crítica, dialética e dialógica. Mas, acredito eu, por 

terem conhecimento do trabalho desenvolvido pela escola na comunidade na construção da 

rede temática, os alunos estão conseguindo romper com esse modelo de aula, quase que 

forçando a professora a abrir o diálogo diante de uma questão de vida prática e social, como a 

utilização de um poço artesiano que foi construído na comunidade por um político local e que 

serve de pretexto para manter a comunidade presa aos domínios eleitoreiros desse político. 

A questão em tela veio para o centro da aula por conta de uma das palavras ditadas 

pelos alunos que foi água. Esta palavra teve a “magia” de abrir o diálogo na sala de aula e 

permitir à professora rever seus conceitos e paradigmas diante da proposta de trabalho 

desenvolvida na escola, deixando claramente o desejo de “perder o medo e começar”. 

Foram episódios como este que me motivaram a buscar essa categoria de análise a 

partir das observações das aulas, percebendo a participação ativa dos alunos instigando as 

professoras em sala de aula, fazendo significativas intervenções e articulações dos temas 

trabalhados com a vida cotidiana, sob a coordenação das professoras. Outros episódios 

semelhantes foram observados nas aulas e estão registrados no DC, onde descrevo a 

participação, discussões e análises críticas dos alunos, com base nas aulas dialógicas que 

foram propostas e permitidas na sala de aula. No dizer de SILVA (2004, p.335), “[...] essa 

proposta pedagógica considera conteúdo escolar, o diálogo sistematizado entre indivíduos 

detentores de diferentes concepções e saberes sobre objetos significativos e contraditórios da 

realidade local vivenciada”. 

O autor desvela claramente o desafio dessa proposta pedagógica frente à realidade 

percebida durante as aulas. Parece-me ainda ser necessário um processo de formação 

continuada para garantir as condições necessárias para que os professores de pessoas jovens e 

adultas possam contribuir, de forma coerente e efetiva, com esse novo perfil como ora se 

apresentam os alunos de EJA, direcionando sua atuação para uma prática política voltada para 

as realidades e possibilidades dos sujeitos aprendizes da EJA como interventores e 
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protagonistas nas suas comunidades locais, como bem demonstra essa aluna da professora P1 

aula nº6 DC 09/08/2011, quando diz: 

 

“Foi muito bom ter trabalhado esses temas, porque agora sei que trabalho três dias por 

semana e não tenho direito nenhum, trabalho em casa de família, mas eu queria mesmo era 

trabalhar em uma creche. Por isso estou aqui estudando” (Aluna da professora P1 aula nº6 
DC. 09/08/2011). 

 
E também este fragmento da aula nº 22 da professora P7, Diário de Campo (DC 

09/06/2011): 
 

 
Dando continuidade à discussão, a P7 fez uma análise sobre a desigualdade e como ela se dá 

no meio das pessoas e o que seria necessário fazer para a sua superação, a sua ruptura. Os 

alunos foram expressando que seria necessário: olhar para frente; ter meta e ir em frente; 

não é impossível mudar a situação, é preciso um grande esforço coletivo; precisamos colocar 

energia no que queremos mudar; não podemos perder de vista que temos direito a algo 

melhor e isso passa pela escola (aula nº 22 da P7 DC 09/06/2011). 
 

 Com este depoimento a aluna parece demonstrar outra intenção ao estudar. Sua visão 

me leva a crer que está para além do mero desejo de apenas ler, escrever e contar, desejo este 

que tem sido historicamente construído pelos sujeitos da EJA, como ocorre com os alunos da 

P7, que demonstram claramente a visão que conseguem ter da escola como espaço de 

conquista dos direitos sociais, historicamente negados. 

 Torna-se evidente para mim que os alunos apontam outro perfil, outra perspectiva, ao 

olharem para a escola e para a sala de aula como possibilidade de inserção social e no mundo 

do trabalho, sem a histórica visão de preparar mão de obra qualificada para atender o 

mercado. Para isso bastaria apenas ler, escreve e contar, mas isso pode ser feito com uma 

visão ampliada para enxergar suas possibilidades humanas de emancipação e libertação. 

 Assim sendo, concordamos com Giovanetti (2005, p. 247), quando diz que para 

conceber os alunos de EJA na totalidade de suas existências é preciso concebê-los como 

pessoas que carregam as marcas de seu pertencimento de classe: reeducar o olhar docente 

para enxergar os educandos e as educandas em suas trajetórias não apenas escolares, mas 

também de vida, suas condições de sujeitos sociais e culturais de direitos totais (ARROYO, 

2005, p. 21). Ainda segundo Giovanetti (2005), ao reeducarmos o olhar docente à luz do 

legado da educação popular crítica, poderemos superar a negatividade ainda tão presente em 

nossas abordagens sobre os alunos da EJA, ainda referidos por meio de uma visão marcada 

pela “carência”, o que acaba por reafirmar uma postura preconceituosa e estigmatizada. 
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5.9  Avaliação da Aprendizagem 

 

Na categoria Avaliação da Aprendizagem busquei indícios de práticas avaliativas 

coerentes com a proposta pedagógica trabalhada em sala de aula pelas professoras 

investigadas, concordando com Silva (1996, p. 15) em sua reflexão:  

 
Se o processo é dialético, precisamos prever momentos de sínteses coletivas que 
permitem a crítica das experiências vivenciadas para transformar o próximo agir. É 
esse o sentido da avaliação nesse contexto pedagógico. Avaliam-se o processo e 
todos os envolvidos, e não apenas o rendimento do aluno ‘produto’ concebido de 
forma reducionista, isolada e impertinente como o quer o ensino tradicional.  
 
 

Este foi o meu objetivo durante as observações: analisar as concepções de avaliação 

construída pelas professoras investigadas, diante de uma proposta de se repensar a prática 

avaliativa que possibilite a inclusão dos princípios norteadores de uma educação crítico-

libertadora, ancorada na pedagogia freireana. Esta nos convoca a um compromisso com a 

vida, com a justiça e com a libertação, para que possa ocorrer a construção de um novo 

paradigma de Avaliação Emancipatória (SAUL, 2007, p. 33). 

É relevante mencionar que na análise documental desta pesquisa os documentos 

analisados para implantação da proposta de trabalho com rede temática apresentam uma 

concepção de avaliação emancipatória/formativa, tendo como expectativa pedagógica o 

avanço ou a permanência dos sujeitos aprendizes no seu processo de escolarização. Neste 

sentido, o conceito de avaliação de SAUL (1994, p. 61): 

 
A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e 
crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. Destina-se à avaliação de 
programas educacionais ou sociais. Ela está situada numa vertente político-
pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando 
provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. O 
compromisso principal desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta ou 
indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua ‘própria história’ 
e gerem as suas próprias alternativas de ação. 
 

 

 Seguindo essas teorizações da autora, buscamos identificar nas respostas das professoras 

investigadas suas concepções e posturas avaliativas. 

 A professora P1Q1E1 deixa transparecer que ainda tem dúvidas e incertezas, algo 

comum na prática docente quando se trata do processo de avaliação, principalmente quando 

se está abordando uma nova proposta, como revela a professora P1 na sua resposta. 
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“Alguns professores ainda têm dúvida de como avaliar principalmente nesse trabalho de rede 

temática. Eu vejo essa avaliação assim, que teria quer ser um processo. Não como tem se 

feito na escola, aquela questão da prova. Eu faço um trabalho, eu acompanho o aluno no dia 

a dia, a participação dele, a mudança que ele teve a cada dia, o processo de desenvolvimento 

dele. Eu vou avaliando o dia a dia. Eu conheço o meu aluno. Conheço de perto o meu aluno” 

(Professora P1Q1E1, DC, p. 45-46). 
 

 Como vemos, a professora P1 ainda demonstra dúvidas e incertezas sobre o processo 

avaliativo a partir da proposta pedagógica implementada, considerando o trabalho com rede 

temática. Mas ela também aponta prováveis caminhos de superação de uma avaliação 

tradicional, demonstrando que acompanha o processo de aprendizagem dos alunos 

cotidianamente e que conhece o seu aluno de perto, aspectos significativos diante da proposta. 

A professora P2 demonstra uma preocupação em avaliar para além da nota, mas deixa 

explícito que a nota precisa existir, parecendo demonstrar que ainda persiste a burocracia 

institucional que se mantém com a permanência da nota, mas que é possível se utilizar de 

outros instrumentos avaliativos, Nas suas palavras: 

 

“A gente tem que avaliar de outra forma, porque a nota ela tem que existir. Independente se 

você aplicou, não aplicou ela vai, ela vai existir de alguma forma. Então mesmo às vezes, a 

gente até fala da questão das formações, a questão da burocracia, da nota, da caderneta, de 

você ter que pôr mês a mês a nota. E como é que você avalia? Não tem como você avaliar só 

o quantitativo. Tem o parecer descritivo. Quando chega ao final do ano tem o parecer 

descritivo e se for uma progressão no início do ano letivo, a gente tem também um processo 

de progressão” (Professora P2Q2E2, DC, p. 48). 
 

A professora P2 sinaliza para possibilidades de superação da avaliação burocrática 

quantitativa, e probabilidades de uma avaliação emancipatória/formativa, quando revela os 

procedimentos utilizados para avaliar e acompanhar o desenvolvimento de aprendizagem dos 

alunos a partir de um parecer descritivo que é utilizado como instrumento de avaliação dos 

alunos jovens e adultos; são indícios de uma avaliação na perspectiva 

emancipatória/formativa, onde o avaliador, ao mesmo tempo em que avalia, também 

acompanha o processo de mudanças do aluno. 

A professora P4Q4E4 responde dizendo: “Eu avalio todos os dias. A gente faz um 

relatório. A gente mostra como o aluno entrou e mostra como o aluno está saindo”. Sua fala 

denota uma mudança paradigmática no processo de avaliação, considerando o processo de 

entrada, de permanência e de saída do aluno, havendo uma preocupação com o registro do 

desenvolvimento de aprendizagens desse aluno. Percebe-se nessa atitude o princípio da 

avaliação contínua, que, segundo Casali (2007 p.20.), busca romper a temporalidade 
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descontínua característica da lógica do capital e do poder controlador. Por isso tal processo 

não combina com a serialidade descontínua da anualidade dos estudos, cobrando flexibilidade 

da aprendizagem em sistemas de ciclos mais ampliados. 

Este princípio proposto parece estar presente nas falas das professoras P5Q5E5, 

P7Q7E7 e P8Q8E8, quando ampliam a concepção respondendo que  

 

“Na primeira fase não se avalia formal, com documento, com prova, com avaliação. Nós 

fazemos a avaliação do dia a dia e uma avaliação oral para ver se o aluno estava lendo e 

avançava para a segunda fase. Se não ler, permanece na primeira fase. A avaliação é no dia 

a dia. No início do ano, a gente deixa passar o primeiro mês e fazemos essa avaliação. Com 

os alunos que podem avançar a gente conversa com a coordenação e avança e os alunos que 

não dá nem para estar naquela fase que está, que foi colocado, se der... No caso, esse ano 

não deu pra a gente voltá-los para a primeira fase porque a primeira fase estava lotada. 

Ainda está lotada” (Professora P5Q5E5, DC, p.51). 
 

“A avaliação do aluno? É a avaliação do aluno como um todo, não só no aspecto cognitivo. 

É a avaliação do aluno como um todo. O seu crescimento enquanto pessoa. A sua percepção 

do outro. A sua percepção da sua realidade. A avaliação é voltada pra esses aspectos 

também. A avaliação sempre a favor do aluno, observando seu processo de crescimento, de 

formação. E que a gente possa garantir a permanência dele na escola e que a gente possa 

garantir também o mínimo de conhecimento, quando aqui nós só temos até a sexta fase. E 

depois da sexta fase eles vão paro o ensino médio. E que a gente garanta o mínimo e que 

saiam daqui com os conhecimentos trabalhados na perspectiva da rede temática, com uma 

percepção diferente de currículo e possam passar para a escola do ensino médio. Cada 

professor fazendo seu planejamento. Então, a gente não pode perder de vista isso não. Essas 

habilidades mínimas que o aluno tem que ter” (Professora P7Q7E7, DC, p.53-54).  
 

“Todo o trabalho que desenvolvo com os alunos é através do que eles falam, da linguagem 

oral. Porque na segunda fase tem uns alunos que até se saem bem, na leitura e na escrita, 

mas têm outros que não. Então se a gente for avaliar pela escrita já pode atrapalhar um 

pouquinho. Por isso, avaliamos mais a partir do que eles falam, das suas conversas, das suas 

experiências. Fazemos a avaliação considerando o que foi trabalhado na sala de aula. Aqui 

na escola o que mais se pede, o que se prioriza para a avaliação é a questão da escrita, 

leitura e matemática. Se os alunos têm um bom desenvolvimento nessas áreas, a gente não 

tem porque reter os alunos. É assim que a gente avalia” (Professora P8Q8E8, DC, p.54-55). 
 

 
  Ao responder como avalia seus alunos a professora P8Q8E8 sugere apostar em outra 

lógica avaliativa, que vai além da mera nota, utilizando variados procedimentos e 

instrumentos para avaliar tais como a linguagem oral, questionamentos, mas ainda sem perder 

de vista as questões relacionadas a escrita, leitura e matemática, como fica claro na sua 

resposta. Talvez sejam indícios de práticas conservadoras de avaliação que priorizam apenas 

essas áreas do conhecimento, em detrimento dos conhecimentos amplos e diversos que 

poderão ser avaliados em outra dimensão, a dimensão emancipatória/formativa, dialógica, que 
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provocará a libertação dos sujeitos de condicionamentos determinantes, técnicos e 

burocráticos.  

Esta me parece ser a vontade de acertar da P8, mas ainda necessitando de 

aprofundamentos teóricos para aguçar o olhar para além das áreas do conhecimento, passando 

para a compreensão de que a avaliação poderá se constituir em uma investigação crítica, por 

exigir diálogo, problematização e ressignificação como ponto de partida, como presença 

durante todo o processo e como ponto de chegada que anuncia uma nova partida 

(CAPPELLETTI, 2010, p. 12). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

 O presente estudo permitiu analisar a política de formação dos professores de 

educação de jovens e adultos, proposta pela SEMED/DEJA/MACEIÓ, com a intenção de 

avaliar sua repercussão na prática pedagógica dos docentes e no processo de aprendizagem 

dos alunos do primeiro segmento da referida modalidade educativa. Destaca-se que para 

atender a modalidade de ensino da educação de jovens e adultos, diante das suas 

complexidades e especificidades, seria importante que o trabalho dos professores que atuam 

nessa modalidade de ensino fosse reconhecido e assumido por todas as instâncias 

empregadoras como uma demanda urgente nos processos de formação continuada. 

Nesse contexto espero que tal demanda possa ser admitida enquanto política 

educacional de formação de professores, o que poderá viabilizar um ensino popular, público, 

de qualidade, construindo um novo paradigma que ofereça as devidas condições para que os 

professores atuem com a intenção política e pedagógica de trabalhar os saberes populares e 

científicos de forma integrada e articulada, possibilitando uma educação emancipatória. 

Em se tratando de educação de jovens e adultos, numa perspectiva popular, crítica, 

transformadora e comprometida com a emancipação dos sujeitos, parece ser necessário e 

urgente que sejam desenvolvidas ações e estratégias estruturais na formação continuada de 

professores, e não apenas pontuais, para que os processos de escolarização para jovens e 

adultos que foram excluídos da escola se efetivem, garantindo assim o ingresso, a 

permanência e a terminalidade desse processo, via escola. 

Diante da política de formação continuada da SEMED/DEJA me perguntei 

inicialmente: Que princípios norteiam essa proposta de formação? Qual o perfil de 

professores necessário para assumir essa proposta de EJA? Qual a concepção de formação 

continuada que está subjacente ou explícita na proposta? Qual a proposta metodológica? Qual 

a concepção de planejamento e avaliação? Que valores permeiam a proposta? 

A partir desses questionamentos e das minhas inquietações, busquei em todos os 

referenciais teóricos consultados, bem como nas observações, nas entrevistas, no diário de 

campo, na análise documental e nos questionários aplicados delinear de forma criteriosa e 

rigorosa a Política de Formação Continuada do DEJA/SEMED – Maceió. Foi importante 

considerar, que tal política vem sendo assumida por um grupo de profissionais da educação 

que tem uma história de luta e de comprometimento político com a Educação de Jovens e 

Adultos, visando à emancipação dos sujeitos oprimidos no contexto da sociedade alagoana. 
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Percebi, ao longo dessa caminhada de estudo e pesquisa junto ao DEJA, o 

compromisso em adotar, sobretudo nas escolas de educação de jovens e adultos que ofertam o 

primeiro segmento de EJA, uma proposta curricular via rede temática, pautada em uma 

pedagogia crítica com o currículo organizado a partir de temas geradores. Esse currículo tem 

como pressuposto básico uma educação concebida como aquela que permite que os sujeitos 

oprimidos construam sua identidade sociocultural e, ao mesmo tempo, sejam reconhecidos 

como protagonistas de todo o seu processo de libertação, emancipação e de construção de 

conhecimentos. Educação popular que, ao proporcionar ao sujeito oprimido a reflexão crítica 

sobre sua realidade, estará contribuindo com a formação e conscientização desse sujeito sobre 

seu lugar e da sua identidade, o que o faz um ser de diferenças. 

O DEJA tem há tempos49 como meta a implementação da rede temática enquanto 

currículo oficial para todas as escolas da rede que ofertam educação de jovens e adultos. 

Nesse sentido, necessário se faz a organização e consolidação desta política como 

pressuposto básico para a garantia de continuidade na história da educação do município de 

Maceió e deste processo, no contexto da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, através 

do Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA, por meio de um documento 

oficial que formule e explicite institucionalmente a atual Política de Formação Continuada 

dos Professores do primeiro segmento de educação de jovens e adultos. 

Acredito ser tal concepção dialógica, problematizadora, contextualizada, reflexiva, 

crítica e inovadora que está norteando a Política de Formação Continuada dos Professores do 

primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, sob a coordenação, acompanhamento e 

avaliação do DEJA/SEMED. É válido mencionar o esforço e a tentativa de uma descrição e 

caracterização com base no movimento de observação da prática cotidiana das professoras em 

sala de aula, como também das observações e acompanhamento aos encontros de formação 

continuada proporcionada pelo DEJA/SEMED às escolas que oferecem essa modalidade de 

ensino e que fazem, neste momento, a opção política por assumir uma nova concepção e 

postura teórico-metodológica frente ao currículo para a educação de jovens e adultos na Rede 

Municipal de Ensino de Maceió. 

A partir da pesquisa empírica, procurei identificar, partindo do depoimento dos 

sujeitos da pesquisa e das observações realizadas, quais as contribuições da política de 

                                                           
49 Desde 2001, a SEMED/DEJA, tem como desafio implementar uma política de reorientação curricular, 
comprometida com uma educação popular crítica, via rede temática, nas escolas que atendem a educação de 
jovens e adultos  
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formação continuada proposta pela SEMED/DEJA na prática docente das professoras 

envolvidas na pesquisa, no contexto da sala de aula. 

 Assim, quando indaguei quais as contribuições da política de formação continuada na 

prática docente, as professoras investigadas afirmaram que o processo formativo contribuiu 

em vários e significativos aspectos da sua prática docente. 

 As contribuições apontadas pelas professoras expressam declaradamente um repensar 

da prática docente, abrindo as possibilidades de conhecer, ampliar e criar novas estratégias de 

trabalho na educação de pessoas jovens e adultas, a partir de processos formadores, podendo 

delinear um novo paradigma de formação dos professores da educação de jovens e adultos, 

dos seus saberes e da sua prática docente. 

 Percebe-se nesse processo a probabilidade de ruptura do paradigma de um processo de 

escolaridade pautado na concepção tradicional da prática docente, numa perspectiva de “[...] 

educação bancária” (FREIRE, 1987), para uma concepção de educação crítica popular cuja 

preocupação é a formação de um professor crítico, com ideias democráticas, o qual não 

poderá negar, no exercício da sua prática docente, o desenvolvimento dos saberes dos alunos 

de EJA, a sua curiosidade, as suas possibilidades de descobertas e de aprendizagens numa 

perspectiva de emancipação e libertação. 

 Percebe-se ainda, que todo esse processo de implementação dessa política de formação 

aponta para um novo caminho, a partir do processo formativo oferecido pela SEMED/DEJA, 

quando permite aos professores do primeiro segmento de EJA uma tomada de consciência 

para quem de fato é o sujeito aprendiz da EJA. Não mais uma criança, e sim adultos que já 

estão escolarizados pela vida. Isso se constitui em um passo largo e significativo, porque 

historicamente os sujeitos/alunos da EJA sempre foram vistos e escolarizados numa 

perspectiva de infantilização e de desvalorização dos processos de aprendizagem para além da 

escola, dos conhecimentos da vida, desconsiderados pela escola reprodutivista.  

 Nesse sentido, a meu ver, a Política de Formação Continuada da SEMED/DEJA via 

revisão curricular com a “implantação da rede temática” vem contribuindo de forma 

significativa para que os professores de EJA criem uma nova atitude pedagógica, uma nova 

cultura passando a questionar o porquê da prática, o porquê dessa proposta, o porquê da 

diferenciação entre o processo de escolarização de uma escola conteudista e uma escola que 

faz a opção política em trabalhar com rede temática.  

Assim, observa-se que em todo o processo formativo os professores envolvidos nas 

discussões, e implementação das propostas, apontam dicotomias, ao mesmo tempo em que 
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são instigados a voltarem aos estudos, a superar limites, a buscar novas possibilidades e 

caminhos para a prática docente, ainda sentem o medo do novo, o medo de avançar. Acredito 

ser esta ainda uma preocupação com a manutenção do status quo vigente dos conteúdos 

escolares, e não da aprendizagem e desenvolvimento de uma prática coerente com os alunos 

das classes populares. Aparentam, ainda, uma resistência ao despertar da consciência dos 

alunos trabalhadores para alcançarem voos mais longos do que o esperado pela escola.  

Entre os professores, sobretudo os que participam do processo formativo há aqueles 

que ainda têm posturas de incertezas, de dúvidas, de resistências. Por outro lado, também foi 

possível observar, durante o meu período de acompanhamento neste estudo, o despertar de 

muitos professores do primeiro segmento de EJA no sentido de perceberem a necessidade de 

investir na sua formação, com a clareza de buscar por si mesmo esse processo formativo. 

Portanto, é preciso que a escola saia do seu imobilismo, apostando numa prática 

docente enquanto práxis, criada e alimentada no cotidiano escolar. Para tanto, é preciso 

construir um currículo pautado na problemetização e na contextualização dos saberes dos 

sujeitos. 

Os professores revelam-se sensíveis à nova política de formação que põe em relevo as 

ações metodológicas da rede temática. Tal atitude implica, certamente, em reconhecer o valor 

dessa proposta para a melhoria da qualidade do ensino nas salas de aula de EJA. Uma 

proposta que do ponto de vista metodológico leva em conta o contexto histórico-cultural dos 

alunos. De alguma forma, os professores de EJA sentem a necessidade de uma mudança 

curricular. Um currículo crítico, via rede temática. 

Isso caminha na direção de nos fazer acreditar que outra educação, outro currículo 

para as pessoas jovens e adultas é possível, se tivermos o compromisso político, ético e 

profissional com a transformação emancipatória desses sujeitos que muitas vezes se veem 

excluídos da sociedade.  

 Partindo destas minhas reflexões e análises da prática cotidiana das professoras 

observadas nas escolas campo de pesquisa, bem como das participações nas formações 

continuadas oferecidas pelo DEJA/SEMED, cheguei a algumas sugestões em relação à 

política de formação continuada de Maceió, como também para outras redes públicas que 

ofertam a educação de jovens e adultos.  

  Não basta implementar uma Política de Formação Continuada na rede de ensino 

municipal de Maceió para se garantir as mudanças ou inovações educacionais esperadas. 

Penso que será preciso conhecer a história de vida dos professores, sua inserção na educação 
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de jovens e adultos, sua prática cotidiana na sala de aula como espaço de cumplicidade e de 

aprendizagem entre professores, coordenadores pedagógicos, formadores e gestores. É 

importante repensar o papel das instâncias formadoras e empregadoras, no sentido da garantia 

de uma sistematização e continuidade tanto das políticas de formação como do 

acompanhamento e avaliação da prática docente, oportunizando aos novos docentes que 

ingressam nas escolas uma sólida formação nas especificidades metodológicas para a 

educação de jovens e adultos. Garante-se assim uma continuidade e um fortalecimento das 

novas práticas e metodologias implementadas a partir de uma nova concepção curricular, 

tendo como articulador político pedagógico da ação de formação o Coordenador Pedagógico 

das escolas, com o apoio e o acompanhamento dos gestores das escolas e dos Coordenadores 

Formadores do Departamento de Educação de Jovens e Adultos. Esta me parece uma parceria 

imprescindível nessa caminhada.  

 Penso ainda que se isto não for viabilizado e implementado no âmbito das políticas de 

formação nas redes de ensino que oferecem a educação de jovens e adultos, o trabalho 

formativo estará sempre comprometido no sentido da sua manutenção enquanto política. 

Permanecendo apenas como uma simples orientação metodológica, e paulatinamente estará 

perdendo sua essência como política pública, ficando no mesmo patamar e nível dos projetos 

e programas governamentais, que, ao longo da história da educação de jovens e adultos, 

apontam para uma descontinuidade, favorecendo o aumento e a manutenção dos analfabetos 

funcionais em nosso país, principalmente no Estado de Alagoas, conforme vêm demonstrando 

as estatísticas educacionais. 

 Neste sentido, necessário se faz resgatar o papel e a identidade social dos professores 

que atuam na educação de jovens e adultos para que assumam o seu papel no mundo como 

seres capazes de transformar a si e aos outros enquanto sujeitos históricos, sociais e humanos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

178

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Raimundo Helvécio Almeida. Educação de Adultos no Brasil: políticas de (des) 
legitimação. Campinas (SP), 2001.174 p. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de 
Educação. Universidade Estadual de Campinas.  

ALAGOAS. Parecer CEE/CEB Nº 119/2009. Trata da organização da oferta da educação 
básica e dos exames. 

ALAGOAS. Plano Estadual de Educação. Lei nº 6.757 – 2006/2015. 

ALAGOAS. Resolução CEB/CEE. Al. Nº 018/2002 – Regulamenta a Educação de Jovens e 
Adultos no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de Alagoas. 

ALARCÃO, Isabel. Formação continuada como instrumento de profisiionalização docente. 
In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org). Caminhos da Profissionalização do magistério. 
Campinas (SP): Papirus, 1998. 
 
ANDRÉ, M. E. D. A.; LUDKE, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 8.ed. 
São Paulo: E.P.U, 2004. 
 
APPLE, Michel W. O conhecimento oficial: a educação democrática numa era conservadora. 
Petrópolis; Vozes, 1997. 
 
ARROYO, Miguel. Formar educadoras e educadores de jovens e adultos. In: SOARES, 
Leôncio (Org.) Formação de educadores de jovens e adultos. Belo Horizonte: 
Autêntica/SECAD-MEC/UNESCO, 2006, p. 17-32. 
 
ARROYO, Miguel G. Educação de Jovens e Adultos: um campo de direitos e de 
responsabilidades. In: SOARES, Leôncio (Org.) Diálogos na Educação de Jovens e 
Adultos. Belo horizonte: Autêntica, 2005, p. 19-50. 

ARROYO, Miguel G. Quando a Escola se redefine por dentro. Presença Pedagógica, Belo 
Horizonte, n.6., p. 38-49,  nov/dez 1995. 
 
AZZI. Sandra. Trabalho docente: autonomia didática e construção do saber pedagógico. In: 
PIMENTA, Selma Garrrido (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 
Cortez, 2002, p. 35-60.  
 
BAQUERO, Rute Vivian Angelo; FISCHER, Maria Clara Bueno. A educação de jovens e 
adultos no Brasil: um campo político-pedagógico em disputa. Educação Unisinos, São 
Leopoldo, v.5, p. 247-263, jul/dez. 2004. 
 
BARROS, Abdizia Maria Alves. A formação continuada das professoras alfabetizadoras de 
jovens e adultos a partir delas mesmas. In: MOURA,Tânia Maria de Melo (Org.) A formação 
de professores (as) para a EJA: dilemas atuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 61-101. 
 
BARROS, Abdizia Maria Alves. O “silêncio” institucional na formação inicial das 
professoras para alfabetizar jovens e adultos. In: MOURA,Tânia Maria de Melo (Org.) A 



 

 

179

formação de professores (as) para a educação de jovens e adultos em questão. Maceió: 
EDUFAL, 2005, p. 67-88. 
 
BARROS, Abdizia Maria Alves. A Formação das Professoras que Alfabetizam Jovens e 
Adultos: uma demanda (re) velada. Maceió, 2003. 97 p. (Mestrado em Educação). Centro de 
Educação - CEDU. Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 2003. 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 
1994. 
 
BRASIL. Congresso Nacional, Lei nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 de dez. 1996. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001. 
Aprova Plano Nacional de Educação. Diário Oficial da União, de 10 jan. 2001. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 12.014, 06 de agosto de 2009. Altera o 
art.61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de descriminar as 
categorias de trabalho que se devem considerar profissionais da educação. Diário Oficial da 
União, 07 de agosto de 2009. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 12.061, 27 de outubro de 2009. Altera 
o inciso II do art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público. Diário Oficial da União, 28 de outubro de 
2009.   
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais nº1/92 a 56/2007 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº1ª6/94. 
Brasília: Senado Federal, subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Mapa do analfabetismo no Brasil. Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – MEC – INEP, 2003. Disponível em: 
<http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3D805070-D9D0-42DC-
97AC5524E567FC02%7D_MAPA%20DO%20ANALFABETISMO%20NO%20BRASIL.pd> 
Acesso em 12 ago. 2010. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 
demográfico 2010: características da população e dos domicílios. Resultados do universo. 
Brasília: IBGE. 2012.  
 
BRASIL, IBGE. Programa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD. Brasília: IBGE, 
2010a.  
 
BRASIL. Quinta Conferência Internacional de Educação de Adultos. CONFINTEA V 
Declaração de Hamburgo – Agenda para o Futuro – SESI – UNESCO – EDUCAÇÃO DO 
TRABALHADOR – nº 1, 1999. 
 



 

 

180

BRASIL. Sexta Conferência Internacional de Educação de adultos. Marco de Ação de Belém. 
Documento final. CONFINTEA VI. MEC – UNESCO. Brasília, abr. 2010b. 
 
BRASIL. Parecer CNE/CEB 11/2000, 10 de maio de 2000. Dispõe sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 9 jun. 2000a. 
 
BRASIL. Resolução CNE/CEB de 5 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 jul. 2000b. 
 
BRANCO. Rosane Fátima da Conceição. Educação de jovens e Adultos em municípios do 
Oeste de Santa Catarina: (des) compassos entre direitos, políticas públicas e qualidade 
educacional. Joaçaba, 2012. 161 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-
graduação em Educação. Universidade do Oeste de Santa Catarina.  
 
CALDART, Roseli Salete; KOLLING, Edgar Jorge. Paulo Freire: um educador do povo. 
São Paulo: Associação Nacional de Cooperação Agrícola – ANCA, 2005, p. 19 - 25. 
 
CALADO, Alder Júlio Ferreira (Org.) Revisitando Paulo Freire: diálogo, prática docente, 
corpo consciente e inspiração cristã-marxiana. João Pessoa: Idéia, 2008. 
 
CANÁRIO, Rui. Centros de formação das associações das escolas: que futuro? In: 
AMIGUINHO, Abílio; CANÁRIO, Rui. Escolas e Mudança: o papel dos centros de 
formação. Lisboa: EDUCA, 1994, p. 13-58.   
 
CANDAU, Vera Maria (Org.) Magistério: construção cotidiana. Petropólis: Vozes, 1998. 
 
CAPPELLETTI, Isabel Franchi (Org.). Avaliação e Currículo: políticas e projetos. São 
Paulo: Editora Articulação Universidade/Escola, 2010. 
 
CAPPELLETTI, Isabel Franchi (Org.). Avaliação da aprendizagem: discussão de caminhos. 
São Paulo: Editora Articulação Universidade/Escola, 2007. 
 
CAPPELLETTI, Isabel Franchi. Rede de significados como instrumental num processo de 
avaliação de currículo. In: BICUDO, M. A. V.; SPÓSITO, V. H. C. Pesquisa Qualitativa em 
Educação: um enfoque fenomenológico. Piracicaba: Editora UNIMEP, 1994, p. 30-50. 
 
CAPPELLETTI, I. F.; ABRAMOWCZ. M. Avaliação do plano de curso: uma experiência em 
3º grau. In: I Encontro de Pedagogia Aplicada do Ensino Superior. São Paulo: EDUC/ 
Editora PUC/SP, 1986. 
 
CASALI, Alípio. Fundamentos para uma avaliação educativa. In: CAPPELLETTI, Isabel 
Franchi. Avaliação da aprendizagem: discussão de caminhos. São Paulo: Editora 
Articulação Universidade/Escola, 2007, p. 09-26. 
 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: 
Vozes, 2008.  



 

 

181

COSTA, Maria Silvia da. Repensando o processo de formação continuada dos professores 
da educação de jovens e adultos no Município de Maceió. Porto Alegre, 2000. 124 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-graduação em Educação.  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
CRÓ, Maria de Lourdes. Formação inicial e contínua de Educadores/Professores. 
Portugal: Porto Editora, 1998. 
 
CRUZ. Dolores E. L. Vantagens e limites dos modelos institucionais de formação 
continuada. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991. 
 
CUNHA, Luiz Antônio. Os males do ziguezague. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, n.6, 
p. 05-15, nov/dez. 1995. 
 
DALLEPIANE, Julieta Ida. Pedagogo da educação de jovens e adultos: ousadia e paixão no 
ensinar e aprender. In: SOARES, Leôncio (Org.). Formação de educadores de jovens e 
adultos. Belo Horizonte: Autêntica/SECAD/MEC/UNESCO, 2006, p. 67-82. 
 
DI PIERRO. Maria Clara. Balanço e desafios das políticas públicas de educação de jovens e 
adultos no Brasil. In: SOARES, Leôncio (Org.) Convergências e tensões no campo da 
formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010a, p.27-43. 
 
DI PIERRO, Maria Clara. A educação de jovens e adultos no Plano Nacional de Educação: 
avaliação, desafios e perspectivas. Educação e sociedade. Campinas, v. 31, n. 12, p. 939-959, 
jul/set. 2010b.  
 
DI PIERRRO, Maria Clara. Educação de jovens e adultos na América Latina e Caribe: 
trajetória recente. Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas), v. 38, p, 395-410, 
et./dez. 2008 Disponível em <http://www.scielo.br.> Acesso em 17 mar. 2010b. 
 
DI PIERRO. Maria Clara. Contribuições do I Seminário Nacional de Formação de 
Educadores de Jovens e Adultos. In: SOARES, Leôncio (Org.) Formação de educadores de 
jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica/ SECAD/MEC/UNESCO, 2006, p.281-295. 
 
DI PIERRRO, Maria Clara. Descentralização, focalização e parceria: uma análise das 
tendências nas políticas públicas de educação de jovens e adultos. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 27, n. 2 p, 321-338, jul./dez. 2001. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo. 
php>. Acesso em 17 mar. 2010. 
 
DOURADO, Luiz Fernandes (Org.). Políticas e Gestão da Educação no Brasil: novos 
marcos regulatórios. São Paulo: Xamã, 2009.  
 
DOURADO, Luiz Fernandes (Org.); OLIVEIRA, João Ferreira de ; SANTOS, Catarina de 
Almeida. A qualidade da educação: conceitos e definições. Brasília: INEP, 2007. 
 
DRAIBE, S. M. Avaliação de implementação: esboço de uma metodologia de trabalho em 
políticas públicas. In: BANDEIRA, M. C.; CARVALHO, M. C. B. (Org.). Tendências e 
perspectivas na avaliação de políticas públicas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC, 
2001, p. 15-42. 



 

 

182

ELLIOT, Lígia Gomes. Meta-avaliação: das abordagens às possibilidades de aplicação. 
Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ. Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. x-y, oct/dec. 2011. Disponível 
em <http:/www.scielo.br.> Acesso em: 22 mar.2012. 
 
ENGUITA, Mariano Fernandes. O magistério em uma sociedade em mudança. In: VEIGA, 
Ilma Passos A. Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas: Papirus, 1998, p. 
11-26. 
 
ERICKSON, F. Métodos Cualitativos de Investigacion sobre la Enseñanza. In: WITTROCK, 
M. C. Métodos Cualitativos. Buenos Aires: Paidos, 1989, p. 196-301. 
 
EUGÊNIO, Benedito Gonçalves. O Currículo na Educação de Jovens e Adultos: entre o 
formal e o cotidiano numa escola municipal de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 2004. 180 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-graduação em Educação.  Pontifícia 
Universidade de Minas Gerais. 
 
FARIAS, Eduardo Gomes de; FARIAS, Eustáquio Gomes de. Compositores da música. Você 
também é responsável. LP “Terra Boa”. São Paulo, 1969. 
 
FÁVERO, Osmar. Memória das campanhas e movimentos de educação de jovens e 
adultos (1947 – 1966). Texto apresentado no V encontro Luso-Brasileiro de História da 
Educação, realizado em Évora, Portugal, de 5 a 8 de abril de 2004. Disponível em:  
<http:forumeja.org.br/df/files/leiamais.apresenta.pdf.> Acesso em 05 mar. 2012. 
 
FÁVERO, Osmar (Org.) A educação nas constituições brasileiras 1823-1988. Campinas 
(SP): Autores Associados, 2001. 
 
FISCHER, Nilton Bueno. Formação de Professores de EJA: comentários interativos com o 
Professor Miguel Gonzáles Arroyo. In: SOARES, Leôncio. Formação de educadores de 
jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica/ SECAD/MEC/UNESCO, 2006, p. 33-43. 

FORUNS EJA BRASIL. Histórico dos Fóruns de EJA. Disponível em 
<http://forumeja.org.br/historico> Acesso em 10 mar 2012.  

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de janeiro: Paz e Terra, 2000. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a Prática Educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da liberdade: uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Moraes, 1980. 



 

 

183

FREITAS. Luiz Carlos. Qualidade negociada: avaliação e contra-regulação na escola pública. 
Educação e Sociedade. Campinas, v. 26, n. 92, p. 911-933, Especial – out. 2005. Disponível 
em <http.//www.cedes.unicamp.br.> Acesso em 04 fev. 2012. 
 
FREITAS, Marinaide Lima de Queiroz. A Educação de Jovens e Adultos em Maceió 
Alagoas: a experiência de uma década – 1993-2003. In: MOURA, Tânia Maria de Melo 
(Org.). A Formação de Professores para a EJA: dilemas atuais. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007, p. 39-60. 
 
FRIGOTO, G. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. In: 
FAZENDA, I. C. A. (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. M. (Org.). Educação de Jovens e adultos: teoria e 
proposta. São Paulo: Cortez /Instituto Paulo Freire, 2000.  
 
GIOVANETTI, Maria Amélia. Formação de Educador da EJA. In: SOARES, Leôncio. 
Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 243-254. 
 
GOMES, Alfredo Macedo; AZEVEDO, Ivonete Maria Lins de. Notas Teóricas sobre 
Regulação e Educação Superior. In: DOURADO, Luiz Fernando (Org.). Políticas e Gestão 
da Educação no Brasil: novos marcos regulatórios. São Paulo: Xamã, 2009, p. 183-191. 
 
HADDAD, Sergio (coord.). O Estado da Arte das pesquisas em Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil. São Paulo: Ação Educativa, 2000a. 
 
HADDAD, Sergio. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação. Rio 
de Janeiro, n 14, p. 108-130, maio/ago, 2000b. 
 
HADDAD, Sergio. Aprendizagem de jovens e adultos: avaliação da década da educação para 
todos. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 1, p.29-40, jan/mar. 2000c. 
 
HADDAD, Sergio. Estado e educação de adultos (1964-1985). São Paulo, 1991. 360 p. 
Tese (Doutorado em História e Sociologia da Educação). Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo – USP, 1991. 
 
HADDAD, Sergio.; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de jovens e adultos. Revista 
Brasileira de Educação, n. 14, maio/jun/jul/ago, 2000, p. 108-130. 
 
HADDAD, Sergio; DI PIERRO, Maria Clara. Diretrizes de política nacional de educação 
de jovens e adultos: Consolidação de documentos 1985/1994.São Paulo: CEDI/Ação 
Educativa, 1994. 
 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. 
Porto Alegre: ArtMed, 1998. 
 
IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
 
IRELAND, Timothy (coord.). Relatório Síntese de IV Encontro Nacional de Educação de 
Jovens e Adultos. IV ENEJA. SESC. Venda Nova. Belo Horizonte , 2002. Mimeo. 



 

 

184

 
KLEIMAN, Angela B. Alfabetização e formação do professor: alfabetização de jovens e 
adultos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
 
KLEIMAN, Ângela B.; SIGNORINE, Inês. O ensino e a formação do professor: 
alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 
LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia para a pesquisa em 
ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
LIRA, Fernando José de. Realidade, desafios e possibilidades: pensando em saídas para a 
crise de Alagoas. Maceió: EDUFAL, 1998. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal de Educação. Lei nº 6.333 
de 01 de fevereiro de 2012. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Núcleo de formação e valorização dos 
Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió. Projeto de Formação 
Continuada. 2010a. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Projeto de Cooperação Técnica – 
MEC/PNUD/ SEMED/MACEIÓ. 2010b 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da Escola 
Municipal de Educação Básica Profa. Hévia Valéria Maia Amorim. 2010c. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da Escola 
Municipal de Educação Básica Dr. Baltazar de Mendonça, 2008a. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da Escola 
Municipal de Educação Básica Frei Damião, 2008b. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Projeto de implantação do 2º segmento da 
educação de jovens e adultos. Versão Preliminar, 2005. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da Escola 
Municipal de Educação Básica Dom Helder Câmara. 2004. 
 
MACEIÓ. Secretaria Municipal de Educação. Plano de Ação do Governo Municipal de 
Maceió para a Educação no Quadriênio 93/96. 1993. 
 
MARQUES. Maria Ornélia da Silveira. Juventude, escola e sociabilidade. In: PIMENTA. 
Selma Garrido (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 2002, p. 
03-120. 
 
MEDEIROS, Maria do Socorro de Araújo. A formação de professores para a educação de 
adultos no Brasil: da história à ação. Palmas de Malorcas, 1999. 164 p. Tese (Doutorado em 
Educação). Universidade de les Illes Balears. 
 



 

 

185

MOURA, Tânia Maria de Melo (Org.). A formação de Professores para a EJA: dilemas 
atuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
 
MOURA, Tânia Maria de Melo (Org.). A formação de professores (as) para a educação de 
jovens e adultos em questão. Maceió: EDUFAL, 2005. 
 
NÓVOA, Antonio (Org.). Os professores e a sua formação.  Lisboa: Dom Quixote, 1995. 
 
NÓVOA, Antonio. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, Antonio (Org.). 
Profissão Professor. Porto-Portugal: Porto Editora, 1991. 
 
OLIVEIRA, Bety. Sobre a relação teoria e prática no trabalho educativo no ensino 
fundamental de jovens e adultos. UFScar e UNESP. In: FREITAS, Antonio Francisco de 
(Org.). Currículo e Cultura no ensino fundamental de jovens e adultos. III Seminário 
Municipal de Educação de Jovens e Adultos. Maceió: SEMED/DEJA, 2001, p. 03-42. 
 
OLIVEIRA. Romualdo L. Portela. Educação de jovens e adultos: o direito à educação. Mesa 
redonda: Direitos educativos e a EJA no Brasil. 16º congresso de Leitura no Brasil – 
COLE. X Seminário de educação de Jovens e adultos. Campinas: UNICAMP, 11-13  jul. 
2007. Disponível em: <http://www.alb.com.br/anais16/prog-pdf/prog01.pdf> Acesso em: 06 
maio 2010. 
 
PAIVA, Vanilda. História da educação popular no Brasil: educação popular e educação de 
adultos. São Paulo: Loyola, 2003. 
 
PENIN, Sonia Teresinha de Souza. Refletindo sobre a função social da escola. In: VIEIRA, 
Sofia Lerch (Org.). Gestão da escola. Desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 
13-45. 
 
PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação escolar de jovens e adultos. Campinas (SP): Papirus, 
001. 
 
RAMALHO, Betânia Leite. A questão da desprofissionalização do magistério primário 
rural da Paraíba: a visão das professoras e dos centros formadores. Barcelona, 1993. 232 p. 
Tese (Doutorado em Ciències de Educacíon). Faculdade de Ciências de Educacíon, 
Departamento de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
RIBEIRO, Vera Masagão. Alfabetismo e atitude: pesquisa com jovens e adultos. Campinas: 
Papirus; São Paulo: Ação Educativa, 1999. 
 
RIOS, Mônica P. G. O processo de avaliação de docentes e sua implicação na avaliação da 
aprendizagem no ensino superior. In: CAPPELLETTI, Isabel Franchin. Avaliação da 
aprendizagem: discussão de caminhos. São Paulo: Editora Articulação Universidade/ Escola, 
2007, p. 99- 116.   
 
RIOS, Mônica P. G. Meta-avaliação de Docente no Ensino Superior. São Paulo, 2004. 163 
p. Tese (Doutorado em Educação e Currículo). Programa de Pós-graduação em Educação: 
Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC (SP). 
 



 

 

186

RIOS, Terezinha de Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor 
qualidade. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
RODRIGUES, Rubens Luiz. Estado e Políticas para a Educação de Jovens e Adultos: 
desafios e perspectivas para um projeto de formação humana. In: SOARES, Leôncio (Org.). 
Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2010, p. 65-89. 
 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1986. 
 
RUMMERT, Sonia Maria. A educação de jovens e adultos trabalhadores brasileiros no século 
XXI: o “novo” que reitera antiga destituição de direitos. Sísifo. Revista de Ciências da 
Educação, da Universidade de Lisboa, n. 2, p. 35-50, jan/abr. 2007. 
 
RUMMERT, Sonia Maria. A formação continuada dos educadores de jovens e adultos. In: 
SOARES, Leôncio (Org.). Formação de educadores de jovens e adultos. Belo Horizonte: 
Autêntica/ SECAD/MEC/UNESCO, 2006, p. 123-140. 
 
SÁ, Maria Reneude de. Alfabetismo e alfabetização: representações de professoras-
alfabetizadoras de camponeses quilombolas jovens e adultos. São Paulo, 2012. 168 p. Tese 
(Doutorado em Educação: Currículo) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC/SP.  
 
SANTOS, Boa Ventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: 
Graal, 1989. 
 
SANTOS, Lucíola Licínio de Castro Paixão. Dimensões Pedagógicas e Políticas da formação 
continuada. In: VEIGA, Ilma Passos de Alencastro. Caminhos da profissionalização do 
Magistério. Campinas: Papirus, 1998, p. 123-136. 
 
SAUL. Ana Maria. Referenciais freireanos para a prática da avaliação. In: CAPPELLETTI, 
Isabel Franchin (Org.). Avaliação da aprendizagem: discussão de caminhos. São Paulo: 
Editora Articulação Universidade/Escola, 2007, p. 27-40. 
 
SAUL, Ana Maria. Avaliação Emancipatória: desafios à teoria e a prática de avaliação e 
reformulação de currículo. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
SCHON, Donald. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antonio 
(Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 
 
SILVA. Fernando Antonio Gouvêa da. O currículo na educação popular: projeto pedagógico 
interdisciplinar via tema gerador e rede temática. Caderno de Formação Continuada. 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA. Maceió: nov. 2010. 
 
SILVA. Fernando Antonio Gouvêa da. A busca do tema gerador na práxis da educação 
popular. Curitiba: Editora Gráfica Popular, 2007. 
 
SILVA. Fernando Antonio Gouvêa da. A construção do currículo na perspectiva popular 
crítica: das falas significativas às práticas contextualizadas.  São Paulo, 2004. 402 p. Tese 



 

 

187

(Doutorado em Educação). Programa de Pós-graduação Educação:Currículo.  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC.  
 
SILVA. Fernando Antonio Gouvêa da. A perspectiva freireana de formação na práxis da 
educação popular crítica. Seminário Nacional de Educação da SMED. Caxias do Sul/RS, p. 
13-75, abr. 2000. 
 
SILVA. Fernando Antonio Gouvêa da. Política educacional e construção da cidadania. In: 
SILVA, L. H. et al. Novos mapas culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre: 
Sulinas, 1996, p. 01-25. 
 
SILVA, L. H. et al. Novos mapas culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre: 
Sulinas, 1996. 
 
SILVA, Teresinha Maria Nelli. A construção do currículo na sala de aula. SP: EPU, 1990. 
 
SOARES, Leôncio. Formação de educadores: a habilitação em EJA nos Cursos de Pedagogia. 
In SOARES, Leôncio (Org.). Convergências e tensões no campo da formação e do 
trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 78-99. 
 
SOARES, Leôncio. (org.) Formação de educadores de jovens e adultos. Belo Horizonte: 
Autêntica/ SECAD/MEC/UNESCO, 2006. 
 
SOARES, Leôncio. Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 
2005. 
 
SOARES. Leôncio José Gomes. As políticas de EJA e as necessidades de aprendizagem dos 
Jovens e Adultos. In: RIBEIRO, Vera Masagão (Org.). Educação de Jovens e Adultos: 
novos leitores, novas leituras. Campinas (SP): Mercado das Letras: Associação de Leitura do 
Brasil – ALB; São Paulo: Ação Educativa, 2001, p. 201-224. 
 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica. 1998. 
 
SOUZA, João Francisco de. E a Educação Popular: Quê? Uma pedagogia para fundamentar 
a educação, inclusive escolar necessária ao povo brasileiro. Recife: Bagaço, 2007. 
 
SOUZA, João Francisco de (Org.). A educação de jovens e adultos no Brasil e no mundo. 
Recife: Bagaço, 2000. 
 
STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena (Orgs.). Histórias e memórias da educação 
no Brasil. Vol. III. Petropólis: Vozes, 2005. 
 
SZYMANSKI, Heloisa (Org.). A entrevista na educação: a prática reflexiva. Brasília: Liber 
Livro Editora, 2008. 
 
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude O trabalho docente: elementos para uma teoria da 
docência como profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 



 

 

188

TARDIF, Maurice; LESSARD. Claude. O ofício de professor: história, perspectivas e 
desafios internacionais. Petrópólis: Vozes, 2008.  
 
TORRES, Rosa Maria. Melhorar a qualidade da educação básica: as estratégias do Banco 
Mundial. In: TOMMASI, Lívia de et al. O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. 2. 
ed. São Paulo: Cortez. 1998. 
 
VERÇOSA, Élcio de Gusmão. Cultura e Educação nas Alagoas: História, histórias. 
Maceió: EDUFAL, 1997. 
 
VÍO-GROSSI, Francisco. Educação Popular para uma democracia latino-americana: base do 
Programa CEAAL. In: Educação Popular Democrática 1: Educação Popular para uma 
democracia na América Latina. Recife: Representação do CEAAL no Brasil. 1989, p. 23-39.  
 
ZEICHNER, Ken. Novos caminhos para o practicum: uma perspectiva para os anos 90. In: 
NÓVOA, Antonio (Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

189

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Sede Campus Monte Alegre 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Este é um termo de consentimento para uma pesquisa de campo realizada pela 

Professora Abdizia Maria Alves Barros, aluna do Programa de Pós Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), como parte das 

exigências para obtenção do título de Doutora em Educação, sob a orientação da professora 

Dra. Isabel Franchi Cappelletti. 

Informações sobre a pesquisa 

Tema: Repercussões, na prática pedagógica, da Política de Formação de professores de 

Educação de jovens e Adultos – EJA da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 

MACEIÓ, AL. 

Objetivo Geral: analisar a política de formação dos professores proposta pela 

SEMED/MACEIÓ, com o intuito de avaliar seus efeitos na prática pedagógica dos 

professores e na melhoria da aprendizagem dos educandos da EJA. 

Procedimentos Metodológicos: pesquisa qualitativa com a realização de entrevistas, 

observação de aula, registros magnéticos e fotográficos e anotações em diário de campo. 

 A participação nesta pesquisa é voluntária e confidencial. As pessoas não serão 

identificadas, pois não irão constar nomes que possibilitem sua identificação na redação da 

tese ou em qualquer outra publicação que venha a ocorrer, oriunda desta pesquisa. 

 Este documento é, ao mesmo tempo, um termo de sigilo e uma autorização para 

utilização da referida tese que, depois de aprovada, será disponibilizada na Biblioteca da 

PUC/SP, em outros órgãos e meios de divulgação.   

Abdizia Maria Alves Barros 
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 Tendo conhecimento das informações constantes desse Termo de Consentimento, 

AUTORIZO a pesquisadora Professora Abdizia Maria Alves Barros a realizar observação de 

minhas aulas e de outros ambientes de minha convivência profissional, podendo fotografar, 

filmar e gravar depoimentos em fitas magnéticas, em vídeos e em outros instrumentos 

apropriados, os locais e situações observadas e as informações prestadas por mim, bem como, 

a utilizar as referidas imagens e informações no corpo da tese referente à pesquisa citada 

acima e em apresentações em eventos acadêmicos. 

 Estando assim acordado, identifico-me e assino abaixo: 

 

Nome_________________________________________________________________ 

RG Nº_________________________________________Idade____________anos. 

Endereço_______________________________________________________________ 

Fone: ___________________________e-mail_________________________________ 

Local________________________________________________Data______________ 

Assinatura______________________________________________________________  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS DO 

PRIMEIRO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENVOLVIDAS 

NA PESQUISA 

 

1 - Como você se tornou professora de educação de Jovens e Adultos? 

 

2 - Para ser professora de educação de jovens e adultos, você recebeu alguma formação? De 
que tipo? 

 

3 - O que você pensa sobre a Política de Formação oferecida pelo Departamento de Educação 
de Jovens e Adultos – DEJA? Fale sobre ela. Como se dá? 

 

4 – Para você a Política de Formação Continuada oferecida pelo DEJA trouxe alguma 
contribuição para sua prática? Em que ela contribuiu? 

 

5 - Existe espaço aqui na escola e na SEMED para troca de experiência sobre o trabalho que 
você realiza? E entre vocês, professores da EJA? Como isso se dá? Sobre o que vocês falam? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS PROFESSORAS DO PRIMEIRO 
SEGMENTO DA EJA, ENVOLVIDAS NA PESQUISA 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – DOUTORADO EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

Estimada Professora, 

 

  Por gentileza, responda este questionário, contribuindo para o desenvolvimento do 
meu estudo, que tem como objetivo caracterizar os docentes envolvidos na pesquisa. 

Nome _______________________________________________________________ 

Data de nascimento___________________________________________________ 

Local de trabalho_____________________________________________________ 

Qual sua Escolaridade?__________________________________________________ 

Qual a sua formação inicial? ___________________________________________ 

Qual seu vínculo empregatício? (efetiva, contratada, substituta.)_______________ 

Qual o Salário Base?____________________________________________________ 

Há quantos anos está na profissão de professora? Todos na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA)? ________________________________________________________ 

Qual fase está assumindo como professora de Educação de Jovens e Adultos?  

______________________________________________________________________ 

Quantos alunos estão matriculados na sua sala de aula? Houve evasão? Quantos? 
______________________________________________________________________ 

Como você vê suas condições de trabalho? Atende sua realidade? 

______________________________________________________________________ 

Quais suas opções de lazer e cultura?_______________________________________ 

 

 Comprometida com a ética profissional apontada nos Termos de Esclarecimento 
assinado por você, nenhuma dessas informações será identificada no corpus desta pesquisa. 
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Atenciosamente, 

 

Abdizia Maria Alves Barros 

Aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC/SP 

Orientadora: Professora Dra. Isabel Franchi Cappelletti 
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APÊNDICE D – MODELO DE QUADRO UTILIZADO PARA ORGANIZAR E 
SINTETIZAR AS IDEIAS CENTRAIS E CATEGORIAS RETIRADAS DOS 
QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS APLICADAS 

 

QUADRO COM AS IDEIAS CENTRAIS E CATEGORIAS 

Questão 1: Como você vê suas condições de trabalho? Atende sua realidade? 

Questão 2: Como você se tornou professora de educação de jovens e adultos – EJA? 

Questão 3: Para ser professora de EJA você recebeu alguma formação? De que tipo? 

Questão 4: O que você pensa da política de formação oferecida pela Secretaria Municipal de 
Educação –  SEMED, por meio do  Departamento de Educação de Jovens e Adultos – DEJA? 
Fale sobre ela. Como se dá? 

Questão 5: Para você, a política de formação continuada oferecida pelo DEJA/SEMED 
trouxe alguma contribuição para sua prática? Em que ela contribuiu? 

Fonte  Respostas  Ideias centrais  Categorias  
P1Q1E1    
P2Q2E2    
P3Q3E3    
P4Q4E4    
P5Q5E5    
P6Q6E6    
P7Q7E7    
P8Q8E8    
P9Q9E9    

P10Q10E10    
P11Q11E11    
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APÊNDICE E – MODELO DE QUADRO UTILIZADO PARA ORGANIZAR E 
SINTETIZAR AS IDEIAS CENTRAIS E CATEGORIAS RETIRADAS DO DIÁRIO 
DE CAMPO  

DIÁRIO DE CAMPO – 2011 

SÍNTESE DAS OBSERVAÇÕES  

Síntese das observações das aulas e momentos de formação continuada da ESCOLA VIA 
LÁCTEA – Diário de Campo – (DC) OBSERVAÇÃO – (OB) Professoras (P1/P2/P3) 

 

Fonte Observação  Síntese/Ideias 
centrais 

Categoria 

DC 
Observação 1 
24/05/2011 

   

DC 
Observação 2 
P1 – 3ª fase 
07/06/2011 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – REDE TEMÁTICA DA ESCOLA VIA LÁCTEA  
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ANEXO B – REDE TEMÁTICA DA ESCOLA ELÍPTICA  

 

 

REPENSANDO O CURRICULO DA EJA VIA REDE TEMÁTICA 
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ANEXO C – REDE TEMÁTICA DA ESCOLA SOMBRERO 
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ANEXO D – REDE TEMÁTICA DA ESCOLA ANDRÔMEDA 
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ANEXO E- Quadro retirado do Relatório das Ações de 2009, anexo, do Projeto de 

Formação Continuada – SEMED 2010, do Núcleo de Formação e Valorização dos 

Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Maceió 

 
ASPECTOS ENTRAVES PROPOSTAS DE SOLUÇÕES 

1 – FORMAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DOS 
FORMANDOS 

Dificuldades de 
acesso a cursos e 
eventos científicos e 
pedagógicos 

- Aumentar o financiamento para 
participação de formadores em 
eventos; 
- Garantir recursos financeiros 
que facilitem o acesso a livros e 
materiais para pesquisa e estudo 
dos formadores; 
- Garantir dedicação de horas 
para a formação pessoal do 
formador dentro de sua carga 
horária; 
- Estabelecer e oficializar 
critérios para a participação em 
eventos científicos e 
pedagógicos; 
- Assegurar a formação do 
formador por meio de convênio 
com IES públicas. 
 

2 - BANHEIROS Banheiros 
indisponíveis para 
todos os funcionários 
da SEMED e 
cursistas (há mais de 
3 mil servidores) 

- Reativar os banheiros do pátio; 
- Ampliar os banheiros 
femininos; 
- Manter funcionários constantes 
realizando a sua limpeza e 
manutenção. 

3 - EQUIPAMENTOS Retroprojetores e ar 
condicionado sem 
funcionar, 
bebedouros 
precisando de 
manutenção 

- Ampliar o número de salas de 
formação; 
- Construir as salas de formação 
em salas multimídias, com 
projetores multimídias e 
computadores ligados à internet; 
- Realizar a manutenção de todos 
os espaços em que ocorrem as 
formações; 
 - Adquirir e manter os 
bebedouros das salas e auditório; 
- Adquirir 03 notebooks com 
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estabilizadores e 02 projetores 
multimídia com cabos extras; 
- Realizar manutenção dos 
equipamentos de multimídia 
existentes e designar profissional 
qualificado para manuseio desses 
equipamentos. 

4 – SEGURANÇA FÍSICA 
E AMBIENTAÇÃO 
ADEQUADA 

Falta de pessoal 
qualificado para o 
apoio às atividades de 
formação da rede. 

- Manter funcionário orientado 
pela Coordenação de Serviços 
Gerais no controle do portão de 
acesso ao estacionamento para 
visitantes a partir das 14 h até o 
fim das atividades na Secretaria; 
- Garantir que o profissional 
responsável pelo controle da 
porta de acesso às Diretorias de 
Ensino e Gerenciamento 
permaneça no local de trabalho 
até o fim das atividades de 
formação, sobretudo no período 
noturno; 
- Garantir instalação e 
manutenção de lâmpadas no 
pátio, nas salas de formação e 
nos banheiros. 
- Realizar manutenção na 
instalação elétrica, forro, telhado, 
portas, janelas e pintura das salas 
e auditório; 
- Realizar limpeza constante do 
piso. 

5 – MATERIAL DE 
CONSUMO E PARA 
FOTOCÓPIA 

Falta de material para 
o bom andamento das 
formações, inclusive 
material para as aulas 
práticas com 
professores e 
coordenadores, para 
as oficinas. 
Fotocopiadoras que 
não funcionam. 

- Adquirir material para a 
realização das atividades práticas 
e das oficinas, atendendo as 
especificidades de cada área. 
- Construir um espaço 
apropriado para o serviço de 
mecanografia, com 
equipamentos que comportem as 
demandas de trabalho da 
SEMED, das formações e das 
escolas, com profissionais 
qualificados. 



 

 

202

6 - TRANSPORTE Ausência de 
motoristas a partir 
das 14 h para realizar 
as atividades de 
formação e 
acompanhamento, 
inclusive as do turno 
noturno e dos 
sábados letivos. 

- Construir cronograma em 
parceria com o setor de 
transporte por regiões 
administrativas para garantir a 
presença dos técnicos nas 
escolas. 

ESCOLAS 
AUTOFORMADORAS 

Falta de 
reconhecimento e 
institucionalização da 
política das escolas 
autoformadoras; 
Comprometimento do 
trabalho das escolas 
autoformadoras em 
razão da deficiência 
de transporte para a 
realização do 
acompanhamento nos 
diferentes turnos e 
nos sábados letivos; 
Falta de material 
específico para o bom 
andamento nas 
formações realizadas 
pelas escolas. 
 

- Oficializar a proposta das 
escolas autoformadoras; 
- Organizar cronograma com o 
setor de transporte por regiões 
administrativas para garantir a 
presença dos técnicos de acordo 
com as necessidades da escola; 
- Adquirir material específico 
para a realização das atividades 
práticas e das oficinas nas 
escolas autoformadoras. 

8 – PARTICIPAÇÃO DOS 
PROFESSORES NAS 
FORMAÇÕES 

Redução da 
participação dos 
profissionais da rede 
NASA, formações 
oferecidas pela 
SEMED. 

- Realizar levantamento urgente 
do número de profissionais, 
especialmente professores da 
rede pública de Maceió, em 
banco de dados informatizado 
pelo RH; 
Garantir incentivo aos cursistas 
mediante certificação expedida 
pela SEMED a cada 120h de 
curso; 
- Garantir legitimidade dos 
certificados expedidos pela 
SEMED dentro da própria 
instituição e fora dela; 
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Estabelecer parcerias com outras 
secretarias a fim de que os 
profissionais com frequência em 
formações de uma das redes 
possam ser considerados como 
liberados da outra rede. 
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ANEXO F - POEMA  “QUEBRA DO MILHO” - Tom Andrade 

 

 

Mês de Agosto 

È tempo de queimada 

Vou lá pra roça 

Preparar o aceiro 

Faísca pula que nem burro brabo 

E faz estrada lá na capoeira 

Passou Setembro 

Outubro já chegou 

Já vejo o milho 

Brotando no chão 

Tapando a terra 

Efeito manto verde 

Pra esperança do meu coração 

Mês de Dezembro 

A roça já se embonecou. 
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