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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata dos limites e possibilidades na formação docente da EJA no município 

de Pindaí/Bahia, tendo como objetivo analisar como a formação inicial do professor dessa 

modalidade tem contribuído para a sua prática pedagógica. Essa investigação tem sua 

sustentação teórica pautada em legislações e em autores como Brasil (1996a, 1996b, 1996c, 

2002a, 2002b, 2008, 2013, 2014), Freire (1995, 1996), Haddad e Di Pierro (2000), Ribeiro 

(2001), Arroyo (2006), Soares (2008), dentre outros. O caminho investigativo adotado foi a 

pesquisa qualitativa e os procedimentos metodológicos utilizados para este estudo foram a 

pesquisa documental e o questionário. A pesquisa documental foi fundamental para entender a 

EJA no quadro geral das políticas públicas. Por sua vez, o questionário – aplicado com 5 (cinco) 

professores e 5 (cinco) gestores da educação municipal – possibilitou o conhecimento do ponto 

de vista desses sujeitos para o trabalho na EJA. Os resultados deste estudo nos permitem afirmar 

que no município de Pindaí/BA não há cursos de formação continuada voltados para a EJA e 

que o perfil do professor que trabalha com essa modalidade ainda está por ser construído. 

Assim, faz-se necessária a criação de políticas públicas que garantam a execução, o 

financiamento e a concretude dessa modalidade de ensino, inserindo nesse âmbito a 

implementação de cursos de formação inicial e continuada para a EJA, não se resumindo apenas 

em “Habilitação para a EJA”, mas “Formação para a EJA”. 

 

Palavras-chave: EJA. Formação Inicial. Formação Continuada. Trabalho Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADULT EDUCATION: LIMITS AND POSSIBILITIES ND TEACHER EDUCATION 

IN THE MUNICIPALITY OF PINDAÍ-BAHIA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research deals with the limits and possibilities in the EJA teacher training in the 

city of Pindaí / Bahia, aiming to analyze how the initial teacher training of this modality has 

contributed to its pedagogical practice. This research has its theoretical support based on 

legislations and authors such as Brazil (1996a, 1996b, 1996c, 2002a, 2002b, 2008, 2013, 2014), 

Freire (1995, 1996), Haddad and Di Pierro (2000), Ribeiro ), Arroyo (2006), Soares (2008), 

among others. The investigative path was qualitative research and the methodological 

procedures used for this study were the documentary research and the questionnaire. The 

documentary research was fundamental to understand the EJA in the general framework of 

public policies. On the other hand, the questionnaire - applied with 5 (five) teachers and 5 (five) 

municipal education managers - made it possible to learn from the point of view of these 

subjects to work in the EJA. The results of this study allow us to state that in the city of Pindaí 

/ BA there are no continuing education courses focused on the EJA and that the profile of the 

teacher working with this modality is yet to be built. Thus, it is necessary to create public 

policies that guarantee the execution, financing and concreteness of this modality of education, 

inserting in this scope the implementation of initial and continuing training courses for the EJA, 

not just being summarized in "Qualification for The EJA ", but" Training for the EJA ". 

 

Keywords: EJA. Initial formation. Continuing Education. Teaching Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, intitulada “educação de jovens e adultos: limites e possibilidades 

na formação docente no município de Pindaí/Bahia”, encontra-se em desenvolvimento no 

programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

com o objetivo de analisar como a formação inicial do professor da EJA tem contribuído para 

a prática pedagógica nessa modalidade de ensino. Para além disso, almejamos desvelar os 

desafios que se interpõem a essa modalidade de ensino ao analisarmos os processos dialógicos 

e suas contradições na materialização dessa ação no município de Pindaí/Bahia. 

Neste capítulo introdutório é feita a contextualização do tema, seguida da apresentação 

da vinculação da pesquisadora à temática, dos fundamentos teóricos que embasam este estudo, 

bem como da pergunta de pesquisa e dos objetivos que nos impulsionam a buscar respostas 

para nossos questionamentos. Realizamos ainda a descrição do caminho metodológico e dos 

instrumentos de geração1 de dados, além de delinearmos o cenário, os procedimentos 

investigativos e os sujeitos envolvidos nesta pesquisa. 

Para abordarmos a formação docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 

primeiro lugar, faz-se necessário retomarmos o mote da EJA, que trata de pessoas trabalhadoras 

ou aspirantes a tal, jovens com histórico de insucesso escolar, sujeitos que não tiveram acesso 

ao sistema de educação formal, dentre outros, dotados de múltiplos saberes e que buscam sanar 

a falta de domínio da leitura e da escrita por meio de estratégias, situações, símbolos, sinais, 

imagens, cores e números que lhes permitem, por exemplo, orientarem-se no meio 

social/urbano ao desenvolverem suas atividades tanto de cunho pessoal como profissional. 

Para completar a caracterização desse público, afirma Arroyo (2005, p. 29): 

 

Desde que a EJA é EJA, os jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, 

vivem da economia informal, negros, vivem nos limites da sobrevivência. Esses 

jovens e adultos populares fazem parte dos mesmos coletivos sociais, raciais, étnicos, 

culturais. 

 

Para trabalhar com jovens e adultos, faz-se necessário que a ação pedagógica se volte 

para atender as especificidades2 dessa clientela e que a realidade e os conhecimentos prévios 

                                                           
1 Usamos o termo “geração de dados” em vez de “coleta de dados” com base em Mason (1997 apud REES; 

MELLO, 2011, p. 37), que argumenta que os dados não estão no campo de pesquisa, prontos para serem utilizados; 

o pesquisador precisa buscar meios, usar instrumentos para chegar até eles, portanto, é preciso “gerar” esses dados. 
2 Segundo Arroyo (2006, p. 22), “especificidades está relacionado às particularidades, pois se esse perfil de 

educação de jovens e adultos não for bem conhecido, dificilmente estaremos formando um educador desses jovens 

e adultos”. 
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desses alunos sejam o ponto de referência para a prática docente. Essa assertiva constitui uma 

das ideias defendidas por Freire, que consiste na principal referência quando se trata da EJA. 

Freire defende, dentre outras tantas, a premissa de que a prática pedagógica do educador 

deve levar em consideração o contexto de vida dos educandos como conteúdo básico, de modo 

que se percebam como seres culturais, originários e produtores de cultura (FREIRE, 1992, 

1995, 1996). Nesse sentido, o trabalho do professor exige, além de uma sólida formação inicial 

com habilitação específica para a EJA, a formação continuada, com vistas ao desenvolvimento 

de ações condizentes com esse público.  

 O estudo sobre a formação docente da EJA vem ocupando cada vez mais lugar na 

história, por recorrentes vezes se constituir em pauta de reuniões de professores, seminários, 

fóruns e encontros de educação de jovens e adultos. De acordo Soares (2006, p. 9), “a temática 

sobre a formação do educador no campo da EJA tem ocupado cada vez mais lugar de destaque. 

Sendo uma entre tantas questões discutidas na EJA, a formação vem sendo colocada como uma 

das estratégias para se avançar na qualidade da educação”.  

Há também muitos debates sobre o direito dos jovens e dos adultos à educação, bem 

como sobre as condições físicas de oferta da EJA, as propostas curriculares e os recursos 

didáticos destinados a esse grupo de pessoas. 

Apesar de esse campo de pesquisa vir se alargando, ainda existem aspectos que 

necessitam de aprofundamento, principalmente aqueles que dão conta de desvelar o 

distanciamento entre o proposto e o efetivado pelas políticas públicas da EJA, situando, nesse 

contexto, o processo de formação dos professores dessa modalidade, que se constitui no objeto 

de pesquisa do presente estudo. 

O desejo de estudar a formação docente da EJA, em especial a formação dos professores 

na Rede Pública de Ensino do Município de Pindaí/BA, surgiu em decorrência de experiências 

vivenciadas enquanto coordenadora dessa modalidade de ensino no referido município, no 

interstício de 2008 a 2012, e enquanto professora desse mesmo contexto nos anos subsequentes 

(2013-2014), momentos que estão marcados na minha trajetória como educadora por 

despertarem indagações que ainda anseiam por respostas. Desse modo, a aproximação e a 

inquietude com o estudo da temática partem de implicações pessoais e profissionais que estão 

intrinsecamente ligadas. 

Meu primeiro contato com a EJA se deu por meio de leitura das obras Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1987) e A importância do ato de ler (FREIRE, 1989) durante o curso de 

Pedagogia (1998-2001).  
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Nas aulas da disciplina Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, discutíamos 

como a EJA poderia auxiliar o cidadão a tornar-se letrado e essencialmente crítico, capaz de 

exigir os seus direitos e exercer os seus deveres. Ademais, era destacada nessas discussões a 

importante função do educador na construção desse processo.  

A partir dessas leituras, passei a fazer uma análise crítica da educação no município de 

Pindaí e, então, percebi um silêncio quase total sobre a EJA. Naquele contexto, não se 

valorizava essa modalidade, tampouco havia uma política especificamente voltada para o 

público de jovens e adultos. A EJA estava enfraquecida/silenciada no município, havendo, na 

verdade, uma ênfase apenas em “programas” na sua maioria descontínuos, como o, AJA 

BAHIA3, a título de exemplo.  

No ano de 2008, tive a oportunidade de fazer parte da coordenação da educação 

municipal de Pindaí e não hesitei em solicitar a coordenação pedagógica da EJA. Nesse 

contexto, pude acompanhar de perto a trajetória dessa modalidade de ensino na cidade. No ano 

seguinte, o estado da Bahia lançou a Proposta Curricular com base em aprendizagens por 

Tempos Formativos4, Eixos Temáticos e Temas Geradores, a qual foi acatada pelo município 

de Pindaí, de forma que a Educação de Jovens e Adultos passou a ser garantida como uma 

modalidade de ensino e, portanto, além de manter o programa de alfabetização como já era 

ofertado, expandiu a oferta tanto para o primeiro segmento5 quanto para o segundo6. Com o 

fortalecimento, essa modalidade começou a ter destaque no município, ainda que houvesse 

muito preconceito em relação ao ensino para jovens e adultos. 

Enquanto coordenadora, procurei conhecer de forma mais aprofundada essa modalidade 

de ensino, debruçando-me sobre leituras que abordavam a temática, acompanhando as aulas 

dos professores com esse público e observando o processo de aprendizagem dos alunos e o 

modo de ensino desses professores.   

                                                           
3 AJA BAHIA – Alfabetização de Jovens e Adultos, criada em 1996 pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia com o objetivo de reduzir o analfabetismo. 
4 A Proposta Curricular, estruturada por Tempos Formativos, está assim organizada: 1º Tempo: Aprender a Ser, 

contendo 03 Eixos Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Identidade e Cultura; Cidadania e Trabalho; Saúde 

e Meio Ambiente), correspondente ao Ensino Fundamental I;  2º Tempo: Aprender a Conviver, contendo 02 Eixos 

Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Trabalho e Sociedade; Meio Ambiente e Movimentos Sociais), 

correspondente ao Ensino Fundamental II; 3º Tempo: Aprender a Fazer, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 

ano de duração cada um (Globalização, Cultura e Conhecimento; Economia Solidária e Empreendedorismo), que 

corresponde ao Ensino Médio (BAHIA, 2009). 
5 Primeiro segmento aqui corresponde ao Ensino Fundamental I.  
6 Segundo segmento refere-se ao Ensino Fundamental II.  
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A partir dessa experiência, em parceria com professores e gestores, procuramos fazer 

mudanças em relação à prática docente bem como no currículo, com vistas a melhorar a 

aprendizagem dos alunos. 

Mesmo com limitações, procurávamos realizar um trabalho condizente com as 

proposições legais da rede Estadual, bem como com as reflexões propostas por Freire, e, assim, 

criar estratégias para oferecer uma educação para a vida, conforme propunham as bases 

nacionais legais, levando em consideração a quem se destina a EJA e, acima de tudo, que tipo 

de homem se pretende formar. 
Tais experiências fizeram-me questionar como a formação pedagógica do professor que 

trabalha com a EJA tem contribuído para atender as especificidades exigidas por aquele público. 

Foi nesse contexto de dupla preocupação – de um lado, com a escolarização oferecida aos 

jovens e adultos e, de outro, com o desenvolvimento profissional dos docentes – que a formação 

dos professores da EJA, em sua articulação com o trabalho docente, transformou-se em alvo de 

meu interesse.  

No ano de 2013, houve mudanças na gestão da educação municipal e, dessa forma, tanto 

eu como a maioria dos professores que atuavam com jovens e adultos fomos transferidos para 

outras escolas/funções. 

A mudança na educação do município resultou também na suspensão da assessoria 

pedagógica e na extinção de turmas de EJA, pois as localidades rurais deixaram de ofertar essa 

modalidade de ensino, o que ocasionou a redução do número de turmas e, consequentemente, 

de alunos. Ao voltar para a sala de aula, solicitei trabalhar, nas turmas de EJA, com a disciplina 

de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, pois naquele momento eu cursava Letras.  

A docência na EJA reforçou ainda mais a impressão de que a formação inicial do 

professor é insuficiente para o trabalho com essa modalidade, pois não raras vezes eu sentia 

dificuldades – tanto humanas quanto pedagógicas – de ministrar aulas para esse público, ao 

passo que o mesmo não ocorria no trabalho com o Ensino Regular, já que com esse público eu 

sabia lidar melhor, por ter um uma formação específica na área. 

A heterogeneidade das turmas da EJA era outro fator de dificuldades para mim, na 

medida em que precisava lidar com adultos que há muito tempo interromperam os estudos e 

jovens com histórico de insucesso escolar. Contudo, eu tinha uma convicção: não poderia 

trabalhar com eles da mesma forma como trabalhava com os adolescentes, e, assim, aprendi a 

conhecer melhor o público da EJA. Essa experiência foi adquirida na prática diária de sala de 

aula, na base do “ensaio e erro”, o que muitas vezes ocasionou lacunas no processo do 
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conhecimento ministrado, o qual não raras vezes acontecia de maneira fragmentada e distante 

da realidade do aluno. 

 Diante do exposto, acredito ser oportuno e necessário aprofundar a discussão e analisar 

o processo de formação dos professores da EJA no município de Pindaí/BA, a fim de entender 

como essa formação tem contribuído para a prática pedagógica do docente dessa modalidade 

de ensino. A opção em escolher esse município como universo de pesquisa se justifica pelo fato 

de essa cidade estar ligada à vida da pesquisadora como professora e como moradora. 

Este estudo contempla, além de diagnósticos para a realidade da EJA, diagnósticos para 

a Educação Básica, de forma geral. Desse modo, este estudo tem sua inserção social marcada 

por representar análises para nortear o planejamento e a alocação de investimentos para a EJA 

não somente em Pindaí, mas também na Bahia de modo geral, configurando sua relevância em 

âmbitos nacional/estadual/municipal. 

No âmbito individual – de cada professor que trabalha com a EJA em Pindaí –, a 

relevância deste estudo incide na análise de suas trajetórias formativas e perspectivas em 

relação à área em que esses profissionais atuam, pois são carentes de uma formação direcionada 

às especificidades do ensino para adultos e, desse modo, são “obrigados” a aprender com a 

própria experiência a organizar o seu trabalho. 

Para além disso, destaca-se a relevância desta pesquisa por esta dar lugar a uma 

modalidade de ensino que se constitui, de per si, numa grande luta por dias melhores para a 

educação no Brasil. Portanto, almejamos que este trabalho possa contribuir não apenas para 

compreender como a formação inicial do professor da EJA do município de Pindaí tem 

colaborado para o trabalho docente nessa modalidade de ensino, mas também para evidenciar 

e/ou incitar a proposta inovadora de uma formação específica para a EJA – não somente um 

curso com Habilitação para a EJA (que de fato já existe), mas também um curso de Formação 

para a EJA – avançando na perspectiva de uma educação verdadeiramente libertadora7 e não 

incidindo sobre uma educação bancária8. 

                                                           
7 A educação libertadora, defendida por Freire, não pode ser o ato de depositar, de narrar, de transferir ou de 

transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes. Dessa maneira, o educador já não é o que 

apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 

autoridade” já não valem (FREIRE, 1987).   
8 Na visão “bancária”, o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 

indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração, os quais são retalhos da realidade, 

desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação (FREIRE, 1987). 
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Por essas e outras razões, esperamos que este estudo possa contribuir para um trabalho 

de reflexão junto aos professores dessa modalidade bem como se constituir em fonte de apoio 

para outros trabalhos futuros que venham tratar da mesma temática. 

Com tal finalidade, guiamos nossa pesquisa por meio da questão problematizadora deste 

estudo e dos objetivos, que serão elencados a seguir: 

 Como a formação inicial do professor da EJA do município de Pindaí/BA tem 

contribuído para o trabalho docente nessa modalidade de ensino? 

 Baseando-se na conjectura de que a formação docente em área específica para o 

trabalho com jovens e adultos poderá contribuir significativamente no processo de ensino-

aprendizagem dessa modalidade, este estudo parte do seguinte objetivo geral: analisar como a 

formação inicial do professor da EJA tem contribuído para a prática pedagógica nessa 

modalidade de ensino.  

Algumas ações serão necessárias para dar suporte ao objetivo geral, que estão 

desmembrados em objetivos específicos: 

 Identificar a formação inicial do professor da EJA no município de Pindaí/BA; 

 Detectar a existência (ou não) de programas de formação continuada ofertados 

aos professores dessa modalidade no referido município. 

Para atingirmos os objetivos propostos e respondermos à pergunta elaborada para este 

estudo, lançamos mão da investigação qualitativa, por entendermos que esta seria capaz de 

atender aos nossos propósitos, pois, segundo Minayo (1999), a pesquisa qualitativa é capaz de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações 

e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas, tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas. 

No afã de buscar entender como acontece o processo de formação dos professores da 

EJA e como eles concebem a sua formação, faz-se necessário abordar alguns aspectos que 

estudiosos e legislações da área, como Brasil (1996a, 1996b, 1996c, 1999, 2000, 2001, 2002a, 

2002b, 2008, 2013, 2014), Freire (1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996), Demo (1997), Haddad 

e Di Pierro (2000), Ribeiro, Joia e Pierro (2001), Arroyo (2005, 2006), Soares (2006), dentre 

outros, têm suscitado em seus estudos acerca da temática em voga. 

As referências supracitadas representam o eixo central que embasa esta pesquisa. 

Entretanto, outros autores têm realizado estudos sobre a formação de professores da EJA, entre 

estes ressaltam-se aqueles que publicaram nos anais da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação (ANPED), da Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE) e nos periódicos do banco de revistas avaliados pela Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de 2009 a 2014, 

considerados neste estudo.  

A fim de apresentar algumas considerações dos autores mencionados acerca da 

necessidade de mudanças, será feito, neste estudo, o levantamento de concepções sobre a 

formação dos professores da EJA na perspectiva desses profissionais, que na prática conhecem 

as necessidades ou não de formação para o trabalho nessa modalidade. 

A pesquisa de cunho educacional deve levar em conta a visão dos professores, pois são 

eles que conhecem de perto os fenômenos da educação. Sob essa ótica, Tardif (2002, p. 230) 

afirma: 

 

Toda pesquisa sobre ensino tem, por conseguinte, o dever de registrar o ponto de vista 

do professor, ou seja, sua subjetividade de atores em ação, assim como os 

conhecimentos e o saber-fazer por eles mobilizados na ação cotidiana. De modo mais 

radical, isso quer dizer também que a pesquisa sobre o ensino deve se basear no 

diálogo fecundo com os professores, considerados não como objetos de pesquisa, mas 

como sujeitos competentes que detêm saberes específicos ao seu trabalho.  

 

Por reconhecermos os professores da EJA como agentes, conhecedores das 

especificidades do seu trabalho, é que os escolhemos para sujeitos do nosso estudo. 

 

1.1 Orientação teórico-metodológica    

 

Para conhecer, problematizar e compreender as relações sociais, bem como a vertente 

objetiva ou subjetiva da realidade, faz-se necessário lançar mão de meios, técnicas e aportes 

teóricos para implementar uma pesquisa e, assim, culminar no conhecimento científico.  

A pesquisa permite ao pesquisador ir além, inovar e não raras vezes trilhar por caminhos 

que outros pesquisadores já percorreram, apresentando um novo olhar sobre o que já foi 

abordado. Esses passos podem desvelar aquilo que ainda não é e indicar o “novo”, à medida 

que se mergulha nas profundezas de uma incessante busca, conforme aponta Fazenda (1995, p. 

12): 

 

A medida que vai se apropriando de si mesmo, sua pesquisa experimenta o gosto pela 

autêntica descoberta de sua subjetividade. Como num espelho, vê sua imagem (aquela 

que nunca a ele fora revelada) exposta como se não fosse sua. Examina-se cada 

detalhe; um ajuste aqui, outro acolá, aproxima-se a imagem de seus desejos. É todo 

um processo de construir-se e, nesse construir-se, aos poucos revelar-se. 
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O nosso trabalho condiz com as palavras da autora, pois este estudo trilhou por muitos 

caminhos que outros pesquisadores também já percorreram, entretanto, buscamos um olhar 

diverso ao examinarmos as informações e, assim, procuramos nos distanciar do nosso objeto 

de pesquisa para poder dissecá-lo com a precisão necessária. 

A investigação científica necessita de um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos” (GIL, 1991, p. 26) para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos. 

Esses métodos consistem no conjunto de processos ou operações mentais que se devem 

empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Os métodos 

que fornecem as bases lógicas à investigação são: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, 

dialético e fenomenológico (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Toda pesquisa científica deve ser guiada por um método, processo racional que se utiliza 

para se conseguir um determinado fim: o embasamento teórico, o qual implica posições e 

atitudes assumidas pelo pesquisador, que precisa teorizar para justificar suas escolhas.  

O método é um parâmetro que o pesquisador deve fazer uso para atingir um certo fim 

ou um resultado desejado. Segundo Minayo (2010, p. 17), “como não somos gênios, precisamos 

de parâmetros para caminhar no conhecimento”. Portanto, o método é fundamental em um 

trabalho de pesquisa para a explicação da realidade sem atribuir maior ou menor importância a 

uma determinada forma, conforme destacam Lakatos e Marconi (2003, p. 83):  

 

 

o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista. 

 

A partir dessa perspectiva, uma pesquisa que não trilha pelos caminhos científicos e não 

faz uso de um método não tem cientificidade, portanto, configura-se como um emaranhado de 

palavras ou um texto descritivo sem valor para a Ciência. 

É importante ressaltar que há distinção entre “método” e “métodos” na visão de Lakatos 

e Marconi (2003, p. 106), pois, segundo tais autoras, enquanto o primeiro se caracteriza por 

uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e 

da sociedade, o segundo se configura em etapas mais concretas da investigação, com finalidade 

mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos e menos abstratas. Assim, elas 

classificam, em primeiro lugar, o método de abordagem9, discriminado em: método indutivo, 

                                                           
9 Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 106), o método de abordagem engloba: 

a) Método indutivo – cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais 

abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente);  
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método dedutivo, método hipotético-dedutivo e método dialético; e em segundo lugar 

classificam os métodos de procedimentos em: método histórico, método comparativo, método 

monográfico, método estatístico, método tipológico, método funcionalista, métodos e quadro 

de referência e método estruturalista (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Qualquer que seja o método empregado, deve utilizar-se de um argumento ou seguir 

uma linha de raciocínio para se consumar na teoria de investigação e, desse modo, alcançar seus 

objetivos, de forma científica. A seguir, esclarecemos o método empregado no presente 

trabalho.  

 

1.1.1 Abordagem Metodológica 

 

Em termos de abordagem metodológica, fizemos opção pelo método dialético, mais 

especificamente, o materialismo histórico-dialético, por entendermos que ele permite uma 

apreensão que vai à raiz da realidade e analisa o fato no seu contexto, buscando a transformação 

e novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica (FRIGOTTO, 

2010).  

Nossa pesquisa – dentro da dialética do materialismo histórico – tem como desafio fazer 

o pensamento executar movimentos lógico-dialéticos na interpretação da realidade, objetivando 

revelar as conexões que não estão aparentes, de forma a desvelar o abstrato através da análise 

teórica, alcançando, pois, a compreensão da realidade. Assim, o objetivo principal do 

pensamento materialista dialético é trazer para o plano racional a dialética do real, buscando a 

essência do fenômeno, aquilo que está oculto pela aparência, ou seja, o caráter conflitivo, 

dinâmico e histórico da realidade (FRIGOTTO, 2010). 

Ao discutir sobre o materialismo histórico-dialético, Triviños (1987, p. 51) afirma ser 

esta “a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida 

da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da 

humanidade”. 

Acreditamos que o materialismo histórico-dialético fornece elementos essenciais para 

fazermos um estudo da realidade em seu movimento, de forma a possibilitar-nos descobrir nos 

                                                           
b) Método dedutivo – que, partindo das teorias e leis, na maioria das vezes, prediz a ocorrência dos fenômenos 

particulares (conexão descendente);  

c) Método hipotético-dedutivo – que se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual 

formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos 

pela hipótese;  

d) Método dialético – que penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente 

ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. 
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fenômenos a categoria mais simples (o empírico) para chegar à categoria síntese de múltiplas 

determinações (o concreto pensado) (TRIVIÑOS, 1987). 

Ao utilizarmos o materialismo histórico-dialético como abordagem para nosso estudo, 

estamos em busca de uma visão ampla, do todo, para, então, distantes do nosso objeto de 

pesquisa, examiná-lo com objetividade, de modo a evitar equívocos, conforme argumenta Gil 

(2009, p. 28-29): “A dialética exige que se enxergue o todo para não atribuir valor exagerado a 

verdades limitadas”. 

Essa investigação implica, portanto, o resgate da historicidade do fenômeno, para 

estudá-lo à luz da perspectiva histórica, no sentido de elucidar os conflitos, as contradições, os 

interesses e as ideologias que estão por trás da implementação de tais políticas, possibilitando 

ao investigador “passar do senso comum para a consciência filosófica” na compreensão do seu 

objeto de estudo e de sua realidade (SAVIANI, 1991). 

Com base nesse autor, compreendemos que o materialismo histórico dialético se 

configura em um instrumento para a superação da etapa do conhecimento da realidade empírica 

da educação, por meio da reflexão teórica, para então atingir a etapa da realidade 

concreta pensada, realidade educacional plenamente compreendida, conforme aponta o autor: 

 

a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de construção do concreto de 

pensamento (ela é uma lógica concreta) ao passo que a lógica formal é o processo de 

construção da forma de pensamento (ela é, assim, uma lógica abstrata). Por aí, pode-

se compreender o que significa dizer que a lógica dialética supera por 

inclusão/incorporação a lógica formal (incorporação, isto quer dizer que a lógica 

formal já não é tal e sim parte integrante da lógica dialética). [...] assim, aquilo que é 

chamado lógica formal ganha um significado novo e deixa de ser a lógica para se 

converter num momento da lógica dialética. A construção do pensamento se daria pois 

da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto 

(SAVIANI, 1991, p. 11). 

 

Na perspectiva do materialismo histórico dialético, bem como em outras perspectivas, 

devemos ter claros os caminhos que serão seguidos na pesquisa. “Romper com o modo de 

pensar dominante ou com a ideologia dominante é condição necessária para instaurar-se um 

método dialético de investigação” (FRIGOTTO, 2010, p. 84). A ruptura da lógica dominante é 

primordial, pois, na essência, o materialismo histórico dialético vislumbra a transformação da 

realidade social. 

 

1.1.2 A contradição como categoria central para a apreensão do nosso objeto de estudo 
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Para o materialismo histórico dialético, as contradições são o ponto-chave no interior 

do desenvolvimento de cada fenômeno e por isso a sua análise representa uma via de 

conhecimento da realidade, um método de aplicação consequente do princípio da historicidade. 

Dessa forma, em nosso trabalho, buscamos refletir sobre limites e possibilidades na EJA 

enquanto contradições, as quais se constituem de polos opostos e, ao mesmo tempo, 

complementares, como tais, não excludentes. 

Enquanto característica da lógica dialética, é preciso ressaltar que o termo contradição, 

nesse caso, não significa, de forma alguma, antagonismo, no qual existiria incompatibilidade 

dos polos opostos entre si, em que um polo precisa ser eliminado para considerar-se o outro, 

como ocorre com o princípio da identidade e da não contradição da lógica formal. No caso do 

presente estudo, é preciso compreender o movimento recíproco entre os limites e as 

possibilidades no trabalho com a EJA e, com isso, compreender como se complementam. Dessa 

forma, os limites no trabalho com a EJA são considerados do mesmo modo e nas mesmas 

circunstâncias das possibilidades do trabalho com essa modalidade, na sua complementaridade 

(e não na exclusão de um deles), para que possamos compreender o fenômeno em estudo como 

um todo, no caso, como a formação inicial do professor da EJA do município de Pindaí tem 

contribuído para o trabalho docente nessa modalidade de ensino. Está implícita em todo esse 

processo a necessidade de compreensão do elemento mediador (que neste estudo seria a prática 

docente), o qual possibilitaria a relação entre esses polos opostos que, reciprocamente, se 

complementam, formando a categoria de mediação, fundamental para compreender-se um 

determinado fenômeno da realidade em estudo em sua concentricidade. 

 

1.1.3 Pesquisa qualitativa 

 

No tocante ao tipo de pesquisa, optamos pela qualitativa, conforme mencionado 

anteriormente, por entendermos que esta privilegia o contato direto com o outro, preocupando-

se em entendê-lo (DENZIN; LINCOLN, 2006). A pesquisa qualitativa se ocupa com questões 

não mensuráveis e, ao tratar do sujeito, leva em consideração seus traços subjetivos e suas 

particularidades. Conforme Minayo (2010, p. 21), ela “responde a questões muito particulares. 

Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificada”. 

Assim, nossa pesquisa condiz com as palavras da autora, uma vez que busca responder 

questões pessoais, no sentido de entender o processo de formação dos professores, sua 

concepção acerca dele, dentre outros questionamentos de ordem subjetiva. 
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Contudo, é preciso ter clareza ao se classificar um tipo de pesquisa como sendo 

quantitativa ou qualitativa, pois tal categorização não se baseia apenas por apresentar ou não 

dados quantificadores ou qualificadores, respectivamente. Há entre ambos uma estreita relação 

e, portanto, um não elimina o outro, de modo que um estudo pode apresentar dados 

quantitativos, mas, ao analisá-los, o pesquisador tem a possibilidade de usar a subjetividade, 

realizando, pois, uma análise qualitativa desse estudo; ao passo que uma pesquisa qualitativa 

não se descaracteriza como tal por fazer uso de dados quantificadores (ANDRÉ, 2004). 

Os estudos de Lüdke e André (1986), apontam características importantes de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, a saber: o ambiente natural é a fonte direta dos dados nesse 

tipo de pesquisa e o próprio pesquisador é o principal instrumento da pesquisa. Nesse sentido, 

o presente estudo está diretamente relacionado à abordagem qualitativa de pesquisa pelo fato 

de a pesquisadora estabelecer contato direto com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Dessa maneira, optamos pela pesquisa qualitativa, por enxergarmos nessa abordagem a 

possibilidade de entendermos como a formação inicial do professor de EJA no município de 

Pindaí tem contribuído para seu trabalho docente nessa modalidade de ensino, pois o caráter 

qualitativo da pesquisa expressa variações do fenômeno a ser estudado no âmbito da 

subjetividade, da interpretação e das vivências dos participantes da pesquisa, as quais não são 

capazes de serem contabilizadas ou medidas. 

Em se tratando dos instrumentos de coleta e geração de dados, optamos pela análise 

documental, além de questionários aplicados aos professores e gestores da educação municipal 

vigente, por compreendermos que é imprescindível escutar os sujeitos que atuam ou exercem 

funções à frente dos órgãos representantes envolvidos diretamente com o processo de formação 

dos professores da EJA em Pindaí. 

 

1.2 Cenário da pesquisa   

 

Escolhemos, para a realização desta pesquisa, o município de Pindaí, o qual se encontra 

localizado no Sudoeste da Bahia, na mesorregião do Centro-Sul baiano e na microrregião de 

Guanambi. A microrregião abrange na sua totalidade 18 municípios, dentre eles, Pindaí, que 

fica a 726 km de distância da capital do estado – Salvador.  

O município de Pindaí é constituído por uma área de 628, 471 km², incluindo o distrito 

de Guirapá, e se configura em uma cidade de pequeno porte, contando com 15.628 habitantes, 

segundo dados do IBGE (2010). 
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Dos 15.628 habitantes, ainda de acordo com dados do IBGE (2010), somente um terço 

vive na zona urbana, ou seja, o município possui uma extensa zona rural, fato que concorre para 

que seja destaque regional na produção agrícola, sobretudo na cultura de hortaliças e na 

atividade pecuária. 

No que tange à educação, a rede municipal de ensino oferece, além da educação infantil, 

o Ensino Fundamental I e II. A rede estadual se faz presente no município por meio do Ensino 

Médio. O município conta também com uma escola do setor privado, que oferta a educação 

infantil e o Ensino Fundamental I.  

A oferta de ensino superior no município é carente. Quando muito, há institutos de 

educação (do setor privado) com sede em municípios vizinhos que oferecem cursos de 

graduação e pós-graduação (nível de especialização) apenas em Pedagogia e especialização em 

Docência do Ensino Superior de maneira semipresencial. 

No tocante à EJA no município de Pindaí, podemos afirmar que, tal como no contexto 

nacional, essa modalidade tem sido marcada por ações pontuais de ensino e programas 

aligeirados e descontínuos, o que faz com que ela seja encarada como “menos importante”.  

Na cidade em questão, a atenção é centrada no atendimento primordial da escolarização 

de crianças e adolescentes, o que pode ser compreendido, dentre outras ações, pelo fato de todas 

as modalidades de educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental 

II) contarem com a assessoria pedagógica, ao passo que a EJA não conta com nenhum apoio 

pedagógico nem cursos de formação continuada. Assim, os professores organizam sua prática 

a partir daquilo que julgam ser condizente com o público com o qual trabalha.  

A partir da exclusão da EJA – tanto no município de Pindaí quanto em outras esferas –

, compreendemos que alguns governantes e uma parcela da população enxergam o desafio dessa 

modalidade como um problema menor, a ser resolvido pelo envelhecimento e 

consequentemente pela extinção desses excluídos.  

 

1.3 Procedimentos investigativos e seus sujeitos 

 

Visando atender aos objetivos propostos para nossa pesquisa, trabalhamos com dois 

instrumentos de geração de dados: a análise documental e o questionário. 

 

1.3.1 Análise documental  
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A análise documental, segundo Lüdke e André (1986, p. 38), pode se constituir em uma 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

Essa técnica envolve textos que fornecem informações acerca de um determinado tema, 

consoante com as autoras Lüdke e André (1986, p. 38), “incluem desde leis e regulamentos, 

normas, pareceres cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, 

discursos, roteiros de programas de rádio e televisão, até livros, estatísticas e arquivos 

escolares”.  

No presente estudo, a análise documental se justifica pelo levantamento de informações 

e condições que se referem ao processo de formação de professores da EJA no município de 

Pindaí/BA. 

Selecionamos para análise, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei 9.394 (BRASIL, 1996a), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, instituídas pelo 

Parecer CNE/CEB 11/2000. Examinamos também a Lei 9424/96, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Para além dessas legislações de abrangência nacional, analisamos outras, em âmbito 

estadual e municipal, tais como a Portaria n. 13664/08, publicada em Diário Oficial em 

19/11/08 e a Matriz Curricular Unificada da Rede Municipal de Educação de Pindaí, conforme 

consta no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Documentos analisados 

Âmbito  Documento  Descrição 

 Lei n. 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 

 

 

Institucionaliza a EJA como uma modalidade de ensino, assegurando 

oportunidades educacionais aos jovens e aos adultos que não puderam 

efetuar os estudos na idade regular e consideradas as características do 

alunado a partir dos seus interesses e das suas condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. 

 

Lei n. 9424 de 24 de 

dezembro de 1996 

Regulamenta a distribuição dos recursos, no âmbito de cada estado, 

município e do Distrito Federal, excluindo, nesse contexto, a EJA. 

 

Parecer do CNE/CEB 

n.11/2000 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, reforçando a 

ideia de que essa modalidade tem suas especificidades, as quais devem 

ser respeitadas e de que o ensino tem que ser adequado à faixa etária do 

aluno, primando pela igualdade de oportunidades e por um trabalho 

pedagógico que transcenda do local para o global. 

Parecer do CNE/CEB 

n.7/2010 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica e no tocante à EJA reforça as especificidades desse público, 

assegurando a flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e 

espaço, para que seja rompida a simetria com o ensino regular para 

crianças adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados e 

conteúdos significativos para os jovens e adultos. 
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Âmbito  Documento  Descrição 

 

Estadual  

Proposta Curricular da EJA / 

Bahia 

Dá ênfase aos compromissos que devem ser assumidos pelo Estado para 

assegurar o direito à Educação Básica para os sujeitos jovens e adultos, 

além da participação de todos os segmentos envolvidos nesse processo. 

Portaria n. 13664/08 Diário 

Oficial em 19/11/08 

Orienta a oferta da Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos na Rede Estadual de Ensino. 

 

Municipal  

Matriz Curricular Unificada 

para a Rede Municipal. EJA 

1° e 2° Segmentos 

Especifica as disciplinas e suas cargas horárias, visando nortear o 

processo de ensino-aprendizagem nas escolas que ofertam EJA do 

município. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nas legislações citadas. 

 

A Portaria n. 13664/08, que orienta a oferta da Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual de Ensino, em seu artigo 2°, determina que a 

partir do ano letivo de 2009 os cursos presenciais de EJA passem a adotar uma denominação 

diferente. Assim, Ensino Fundamental I passa a corresponder a Tempo Formativo I, Ensino 

Fundamental II a Tempo Formativo II e Ensino Médio a Tempo Formativo III. Cada um dos 

Tempos Formativos é dividido em Eixos Temáticos, que antes eram estágios (BAHIA, 2008) 

(ANEXO A).  

É mister salientar que não foi possível acessar nenhuma documentação que 

regulamentasse a oferta da Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

na Rede Municipal de Educação de Pindaí. Tal fato não implica afirmar a sua inexistência, mas 

a sua inacessibilidade, permitindo conjecturas que escapam ao âmbito desta pesquisa. O fato é 

que foi efetuada uma busca na Secretaria Municipal de Educação do município e apenas 

encontrou-se a Matriz Curricular para o 1° e 2° segmentos, a qual, segundo a coordenadora 

municipal de ensino, foi modificada no ano de 2014, entretanto, continua com a antiga 

denominação, conforme pode ser conferido no “Anexo C” deste trabalho. Tanto a estrutura 

quanto a denominação estão desatualizadas, conforme determina a Portaria n. 13664/08, que 

orienta a oferta da Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos na Rede 

Estadual de Ensino. 

 

1.3.2 Questionário  

 

Questionário é um instrumento para a geração de dados que via de regra é respondido 

pelo sujeito da pesquisa sem a presença do pesquisador, o que demanda questões bem 

elaboradas, sem dupla interpretação, e questões mais objetivas ou mesmos subjetivas, mas de 

fácil entendimento. Sobre esses instrumentos, Lakatos e Marconi (2003, p. 201) destacam: 
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Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 

correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo 

modo. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 

natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando 

despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o 

questionário dentro de um prazo razoável. Em média, os questionários expedidos pelo 

pesquisador alcançam 25% de devolução. 

 

Neste estudo, optamos pelo uso do questionário como instrumento de geração de dados, 

por ser um meio extremamente útil nesse sentido, já que interroga um elevado número de 

pessoas em um espaço de tempo relativamente curto. Ademais, as vantagens do uso do 

questionário em relação às entrevistas, por exemplo, são: utiliza-se de menos pessoas para ser 

executado, proporcionando economia de custo, tempo, viagens, com a obtenção de uma amostra 

maior, e não sofre influência do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Entretanto, não descartamos algumas desvantagens, como a demora na devolução do 

questionário e a impossibilidade de o respondente tirar dúvidas sobre as questões, o que pode 

levar a respostas equivocadas (MARCONI; LAKATOS, 2003). Nesse sentido, procuramos 

elaborar o instrumento de forma bastante clara, para evitar tais equívocos. 

Em se tratando de desvantagem, somos cientes de que a percentagem de retorno dos 

questionários é pequena, o que exige a distribuição de muitos deles para a obtenção de uma 

amostra significativa. 

A abordagem dos sujeitos foi realizada através de carta-convite a todos os professores 

que trabalham com a EJA no município. No dia e hora marcados, foram executadas estratégias 

de acolhida e sensibilização, seguidas da apresentação do projeto de pesquisa, justificando, 

então, o objetivo deste estudo. Ao finalizarmos o encontro, foi feito um convite aos professores 

para participarem da produção dos dados mediante o questionário. Aos que se disponibilizaram 

a contribuir com a pesquisa, o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE) foi 

apresentado para explicitar os objetivos da pesquisa e o modo como os dados foram produzidos 

(Apêndice A).   

 Já com os gestores, a abordagem foi feita pessoalmente pela pesquisadora, que explicou 

os motivos do contato e, após a exposição dos objetivos e justificativa do estudo, fez o convite 

para participarem da pesquisa, seguido da leitura e explicação do TCLE e, por fim, da entrega 

dos questionários. 

A opção pelo uso de mais de um instrumento se justifica pela veracidade/fidelidade dos 

fatos, pois, conforme ressalta Triviños (1987, p. 137), “o processo da pesquisa qualitativa não 
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admite visões isoladas, parceladas, estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica 

retroalimentando-se, reformulando-se constantemente [...]”. 

1.4 Geração dos dados   

 

Entendemos que o processo de geração dos dados se configura numa etapa de grande 

importância na formação do pesquisador e também na interpretação dos fenômenos presentes 

no contexto que se está estudando. O foco de nossa pesquisa consiste em compreender como a 

formação inicial do professor que trabalha com a EJA no município de Pindaí/BA tem 

contribuído para o trabalho docente nessa modalidade de ensino e, para tanto, fizemos uso de 

questionários aplicados a professores (Apêndice B) e gestores (Apêndice C) das escolas que 

oferecem esse nível de ensino. 

Optamos pelo uso de questionários por motivos já expostos e por entendermos que esse 

procedimento permite a exposição das concepções dos participantes da pesquisa com uma 

maior franqueza nas respostas, por não estarem na presença do pesquisador. Além disso, têm a 

opção de escolher o melhor horário e local para responder as questões.  

Aproximando do contexto de nossa investigação, esse instrumento de geração de dados 

possibilitou-nos analisar como esses profissionais (professores/gestores) concebem a EJA e 

atribuem significado às motivações que os levaram a escolher a profissão docente, assim como 

conhecer os programas de formação continuada ofertados ou não no município e como suas 

trajetórias formativas têm contribuído para o trabalho docente nessa modalidade de ensino. 

 

1.4.1 Organização e análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, optamos pela Análise de Conteúdo, proposta por Bardin 

(2009), por entendermos que o conteúdo de uma comunicação é muito rico e valioso e, portanto, 

apresenta uma visão polissêmica, que permite ao pesquisador uma variedade de interpretações. 

Partindo da concepção de Bardin (2009, p. 42), a Análise de Conteúdo constitui um   

 
[...] conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(qualitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens.   

 

O pesquisador deve considerar o rigor da objetividade e a riqueza da subjetividade na 

execução da análise, pressupostos essenciais ao desenvolvimento do nosso estudo. Entretanto, 

é preciso destacar que o rigor na execução não implica, necessariamente, rigidez. É preciso ter 
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clareza e responsabilidade ao escolher entre uma gama de métodos, técnicas e operações, 

condição para que estes sejam claramente definidos e devidamente utilizados.  

Nesse contexto, a Análise de Conteúdo tem como objetivo “ultrapassar o nível do senso 

comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica frente à 

comunicação de documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação” 

(MINAYO, 1999, p. 203).  

Desse modo, apropriamo-nos dos elementos da Análise de Conteúdo, na perspectiva de 

Bardin (2009) e Minayo (1999), para empreendê-la efetivamente, seguindo as três etapas 

essenciais para a sua utilização, a saber: 1) pré-análise; 2) descrição; 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, conforme o esquema apresentado na Figura 1: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação. 
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      Figura 1 – As fases da Análise de Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Bardin (2009). 

 

O procedimento de pré-análise, como podemos presumir, constituiu-se na primeira 

etapa da Análise de Conteúdo. Em consonância com Bardin (2009) e Minayo (1999), essa fase 

no presente estudo teve por objetivo organizar os dados gerados e sistematizar as ideias, tendo 

em vista a sua manipulação, prosseguindo com a “leitura flutuante”, com a finalidade de termos 

contato com a documentação e nos familiarizarmos com o conteúdo do texto.  

Desse modo, nesta primeira etapa, realizamos uma leitura exaustiva dos documentos 

que orientam a EJA nas instâncias do estado e município, além de aplicarmos questionários 

com os professores e gestores da EJA, tomando-se por base os objetivos elencados para esta 

investigação. Tal exercício permitiu a leitura exaustiva do material e o retorno aos objetivos e 

à pergunta de pesquisa para proceder ao processo de análise efetivamente promotor de respostas 

e potencializador de conhecimento.  

Segundo Bardin (2009), a regra da exaustividade na análise documental garante que não 

se deixe nenhum elemento de fora da possibilidade de análise, por esse motivo, os documentos 

oficiais foram exaustivamente lidos, buscando-se compreender nosso objeto de pesquisa. 

A segunda etapa, exploração do material, consistiu na organização dos questionários e 

na leitura dos relatos, de maneira a termos uma visão global dos dados e observarmos a 

ocorrência de respostas em comuns, o que muito contribuiu para a formação das categorias. 

Para Minayo (1999), o processo de categorização consiste em uma etapa de redução do texto 

às palavras e expressões que possuem significado para análise.  

Nessa fase, a codificação, a classificação e a categorização do material produzido 

compuseram as etapas de aprofundamento dos dados gerados durante a pesquisa, permitindo o 

levantamento das categorias empíricas, a saber: Especificidades da EJA e Secundarização da 

EJA. Assim, somamos ao total 4 (quatro) categorias elaboradas durante o estudo, sendo 2 (duas) 

empíricas e 2 (duas) de âmbito teórico. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

TRATAMENTO 

DOS 

RESULTADOS  

EXPLORAÇÃO 

DO MATERIAL 

PRÉ-ANÁLISE 
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Faz-se necessário, nesse momento, enfatizar que as categorias de âmbito teórico – 

“limites no trabalho docente com a EJA e possibilidades no trato com a EJA” – foram 

construídas a priori, entretanto, naquele momento inicial não as denominamos no texto como 

categorias; elas foram utilizadas como eixos essenciais para a construção de respostas ao 

questionamento que orienta este estudo. Já as categorias de âmbito empírico, via de regra, foram 

construídas a posteriori, à medida de nossa inserção junto aos sujeitos/dados da pesquisa. 

A partir da escolha e do reconhecimento de tais categorias, foi realizado o tratamento 

dos resultados – a inferência e a interpretação, também com base em Bardin (2009) e Minayo 

(1999) –, em que realizamos as interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico 

desenhado inicialmente, etapa que será mais bem detalhada no capítulo V, quando 

entrelaçaremos a análise dos dados gerados com os autores que embasam nosso estudo. 

 

1.5 Organização do trabalho  

 

Este material está organizado em seis capítulos que ilustram os passos de uma 

investigação de como a formação inicial do professor da EJA do município de Pindaí/BA tem 

contribuído para o trabalho docente nessa modalidade de ensino. 

No primeiro capítulo, que ora se encerra, fazemos a apresentação do tema, das 

implicações da pesquisadora frente à temática, dos objetivos e da pergunta de pesquisa, bem 

como da orientação teórico-metodológica. 

No segundo capítulo, discutimos sobre a formação de professores, em linhas gerais, 

apontando alguns conceitos e discorrendo posteriormente acerca da formação de professores da 

Educação de Jovens e Adultos e de como ela se insere no contexto das reformas educacionais 

e na legislação vigente. Nesse capítulo, também fazemos uma breve discussão sobre o trabalho 

docente na EJA, mostrando a dimensão que essa temática assume quando se trata dessa 

modalidade de ensino. 

No terceiro capítulo, expomos os marcos que interferiram na constituição da EJA 

enquanto política pública a partir da década de 1990, seguidos da apresentação das políticas 

públicas para a EJA sob a égide do Neoliberalismo. Ainda nesse capítulo, tratamos em linhas 

gerais da Trajetória da Educação de Jovens e Adultos nos âmbitos estadual e municipal, de 

maneira que ao final desse capítulo o leitor tenha uma visão mais ampla acerca da temática 

deste estudo. 
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Já no quarto capítulo, apresentamos uma análise das produções acadêmicas sobre a 

formação de professores da EJA por meio de um exame preliminar nos bancos de dados da 

ANPED, ANPAE e da CAPES. 

O quinto capítulo traz discussões sobre a análise dos dados gerados por meio dos 

instrumentos utilizados neste estudo, adaptando alguns diálogos que desenvolvemos com os 

autores que permearam as nossas leituras e o nosso objeto de pesquisa. 

No sexto capítulo, fazemos algumas considerações abordando reflexões que realizamos 

no decorrer deste estudo, com destaque para a importância de se ouvir o professor da EJA. 

Ademais, salientamos as limitações que esta pesquisa encerra e a necessidade de mais estudos 

sobre essa temática. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Ao abordarmos essa temática, evocamos um conjunto de estudos, teorias, concepções e 

perspectivas. Na visão de Garcia (1999, p. 21-22), “a formação docente apresenta-se como um 

fenômeno complexo e diverso sobre o qual existem apenas escassas conceptualizações e ainda 

menos acordos em relação às dimensões e teorias mais relevantes para a sua análise”.  

No meio científico, percebemos que a formação de professores vem tomando vida 

própria e pode-se apontar que já se constitui um campo autônomo de estudos, haja vista o 

crescente interesse dos pesquisadores por questões relacionadas a essa temática, expresso no 

aumento da produção acadêmica sobre o tema e na visibilidade adquirida pela temática na 

mídia, pelo recente surgimento de eventos e publicações especificamente dedicadas às questões 

de formação docente (ANDRÉ, 2010). 

Apesar do avanço cada vez maior no campo da literatura, no tocante a mudanças na 

prática docente não houve crescimento proporcional, conforme destaca Pimentel (2014, p. 29): 

 

Apesar da formação inicial obtida nas universidades, das políticas públicas instituídas 

pelos órgãos oficiais, das importantes contribuições de pesquisadores brasileiros e da 

existência de excelentes centros de formação, as modificações na prática docente têm 

sido ainda muito tímidas.  

 

Entendemos que isso acontece devido ao escasso investimento que se faz na educação 

como um todo, pois somente a formação de professores é insuficiente para mudar efetivamente 

esse quadro. Andam juntas a formação e a valorização docente, aliadas a melhores condições 

de trabalho, materiais pedagógicos e apoio da comunidade escolar para ampliar as 

possibilidades de mudanças na prática docente. 

Assim, se tais mudanças ainda não se concretizaram como era esperado, é porque pouco 

se preocupou com os sujeitos envolvidos nesse processo, o que se configura em resquícios da 

pedagogia tecnicista10, que tem como elemento principal a organização racional dos meios, 

ocupando o professor e o aluno posição secundária. Esses(as) profissionais são meros 

executores de uma política educacional por parte dos especialistas, que 

são neutros, objetivos, imparciais; a educação é um subsistema do sistema social. O 

marginalizado passa a ser o ineficiente, o improdutivo (SAVIANI, 2009). 

                                                           
10 A pedagogia tecnicista tem foco nos modos instrucionais que possibilitam controle efetivo dos resultados. A 

educação é uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco 

sua eficiência. São exemplos amplamente difundidos o telensino, a hiperespecialização e a extensa utilização de 

cartilhas, objeto de críticas por parte de Paulo Freire por conta do processo desumanizador que carrega. “Aprender 

a fazer” é a máxima (SAVIANI, 2009). 
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Estudos como os de Gatti e Barreto (2009) são reveladores de que a formação de 

professores no Brasil – tanto a inicial11 como a continuada12 – não dialoga com a escola pública, 

pois, em linhas gerais, tem muita teoria e pouca prática.  

O distanciamento entre a teoria e a prática é uma seara muito complicada que merece 

aprofundamento, levando em conta o que diz aqueles que estão na prática, pois sempre houve 

uma dissociação entre os sistemas educacionais e as universidades, que dialogam muito pouco. 

Desse modo, de um lado, está o executivo (as secretarias e as diretorias de ensino), que lida 

com as dificuldades diárias para fazer o ensino acontecer, e, de outro, os teóricos da academia, 

que têm o conhecimento científico, reflexivo, mas que não unem a teoria à prática, afirmando 

ser necessário fazer tal junção, mas na verdade eles próprios não sabem realizá-la (GATTI, 

2010). 

Com isso, entendemos que a prática é o lugar do surgimento do conhecimento e, por 

conseguinte, indissociável da teoria, pois estas estão imbricadas e mantêm uma relação de 

interdependência, de forma que uma inexiste sem a outra.  

Entretanto, a reflexão crítica sobre a prática é imprescindível, porque, como ressalta 

Freire (1996, p. 43), “o saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 

‘desarmada’, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a 

que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito”. 

 Ainda sobre a relação teoria e prática, a Resolução 01/2002 do Conselho Nacional de 

Educação, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, já chamava a atenção para a aproximação entre a teoria e a prática nos cursos 

de formação de professores, o que é expresso em seu artigo 12, parágrafos 1° e 2°: 

 

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração 

definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga 

horária.  

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso.  

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação 

do professor (BRASIL, 2002b, p. 5). 

 

                                                           
11 Na visão de Garcia (1999), formação inicial é uma etapa de preparação formal numa instituição específica de 

formação de professores, na qual o futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e de disciplinas 

acadêmicas, assim como realiza as práticas de ensino.  
12 A formação continuada é aquela que acontece ao longo da atuação docente, podendo possibilitar um novo sentido 

à prática pedagógica, contextualizar novas circunstâncias e ressignificar a atuação do professor. Trazer novas 

questões da prática e buscar compreendê-las sob o enfoque da teoria e na própria prática permite articular novos 

saberes na construção da docência, dialogando com os envolvidos no processo que envolve a formação 

(IMBERNÓN, 2010). 



35 

 

Desse modo, o estágio nos cursos de Pedagogia que antes começava no 8° semestre, 

hoje, inicia-se no 5° semestre, justamente para romper com o esquema “3+1”, o qual indicava 

a desarticulação entre os saberes científicos e os saberes didáticos, contribuindo para o 

entendimento de que o saber teórico (científico) é mais importante do que o saber prático, 

quando na verdade nenhum deve se sobrepor ao outro. Ambos são imprescindíveis. 

É válido destacar que somente o conhecimento teórico é insuficiente para a 

transformação da realidade. Por outro lado, também a prática não fala por si mesma, ou seja, 

teoria e prática são indissociáveis e se complementam, formando a práxis (PIMENTA, 2005).   

Há cursos de formação docente em que a teoria está distante da prática, causando um 

hiato entre aquilo que deveria ser indissociável na educação/formação docente. Na tentativa de 

correção desta e de outras distorções, os cursos de formação continuada são vistos como 

alternativa. Assim, a formação continuada serve para tapar os “buracos” deixados pelas lacunas 

da formação inicial (GATTI, 2009), quando, na verdade, aquela deveria se configurar em 

oportunidade de reflexão acerca da prática educativa desenvolvida (saber-fazer educativo), 

além de propiciar um espaço de criação de novos conhecimentos, conforme aponta Imbernón 

(2010, p. 93): 

 
A formação continuada de professores, mais do que atualizar os assistentes, deve ser 

capaz de criar um espaço de formação, de pesquisa, de inovação, de imaginação, etc., 

e os formadores de professores devem saber criar tais espaços, a fim de passarem do 

ensinar ao aprender.  

 

Nessa perspectiva, a formação docente, especialmente o estágio, é de grande 

importância para o professor/futuro profissional da educação, pois afina a sua capacidade de 

compreensão. É preciso olhar os problemas e entender o porquê deles, para então 

instrumentalizar a realidade e intervir nela. 

Em face do exposto, a formação docente (inicial, em serviço e continuada) não deve ser 

entendida como um treinamento para o exercício da docência, mas como um processo que 

envolve tanto a capacidade intelectual como a aptidão pessoal, conforme aponta Garcia (1999, 

p. 21-22): 

 
Em primeiro lugar a formação como realidade conceptual não se identifica nem se 

dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais como educação, ensino 

treino, etc. Em segundo lugar, o conceito formação inclui uma dimensão pessoal de 

desenvolvimento humano global que é preciso ter em conta face a outras concepções 

eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o conceito formação tem a ver com a 

capacidade de formação, assim como com a vontade de formação. 
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Concordamos com o autor quando versa sobre a vontade de formação e reconhecemos 

que, em nome desse desejo, muitos professores acabam se responsabilizando pela própria 

formação, eximindo o Estado de arcar com tal responsabilidade. Nesse sentido, somos 

contrários a essa ação, consoante o que dispõe a LDB 9394/96, em seu artigo 62, parágrafo 1°: 

“A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão 

promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério”. 

Segundo Garcia (1999, p. 21), “é através da autoformação e interformação que os 

professores podem consolidar sua formação de modo a aperfeiçoar seu desenvolvimento 

pessoal e profissional”. Dessa maneira, a formação docente pode ser vista tanto na perspectiva 

individual quanto na social, sendo que essa última deve conceber a formação do professor como 

um direito a ser inserido no rol das políticas públicas para a educação e não um estágio de 

iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio.  

A formação compõe – junto com a carreira, a jornada de trabalho e uma justa 

remuneração – elementos indispensáveis à formulação e à implementação de uma política de 

valorização profissional que contribua para a mudança/melhoria da educação. 

Reconhecemos o papel preponderante da educação na/para a vida das pessoas, mas 

sabemos que ela não é a única responsável pelas transformações da sociedade, conforme pontua 

Freire (1991, p. 126): 

 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é a chave 

das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças do mundo são 

um quefazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas 

pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua 

força a serviço de nossos sonhos. 

 

Quando se trata da educação enquanto prática de formação docente, é preciso considerar 

as adversidades de condições dessa formação e não “seguir por atalhos”, submetendo-se, por 

exemplo, a formações aligeiradas, pois, nesse processo, a qualidade cede lugar à quantidade, as 

competências coletivas cedem lugar às competências administrativas, enfim, ocorre um “faz de 

conta” que em nada contribui para o processo educacional, servindo, quando muito, à 

manutenção de um sistema no qual a docência é entendida como um fazer tecnicista, conforme 

abordado anteriormente. 

Em se tratando das concepções de docência, sabemos que ao longo do tempo esta passou 

por diferentes prognósticos, tal como destacam Marins et al. (2012, p. 1020):  

 
Nos anos 1960, havia o entendimento da docência como transmissão de 

conhecimento; nos anos 1970, como um fazer técnico; nos anos 1980, como mudança 
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social, a constituição de estudantes críticos e responsáveis pela mudança social; nos 

anos 1990, a atividade pedagógica como espaço privilegiado para problematizar, 

significar e explorar os conteúdos teóricos; nos anos 2000, a educação científica para 

uma atividade pedagógica como espaço de pesquisa, reflexão, construção e produção 

de conhecimento, na busca por uma racionalidade prática. 

 

 

Em face do exposto, observamos as diferentes ênfases na concepção da docência e 

atualmente percebemos que ela tem sofrido mudanças, sendo o papel do professor questionado 

frente ao seu contexto social. Além disso, muito se tem discutido sobre a necessidade de se 

formar um profissional cada vez mais capaz de enfrentar os desafios presentes no dia a dia. 

Nesse bojo, veio à tona a questão que tem como cerne a produção do conhecimento 

baseado no modelo disciplinar, em que há a divisão das ciências em disciplinas e o 

conhecimento se dá através de áreas compartimentadas, funcionando em muitos casos como 

“gavetas”. Essa divisão do saber em “compartimentos” sem estabelecer ligação entre si tem se 

mostrado insuficiente para a compreensão de temas mais abrangentes, necessários à formação 

humana, bem como para a formação de professores, conforme apontam Gatti e Barretto (2009, 

p. 1): 

 
a separação, sem articulação conveniente, entre disciplinas de conteúdos básicos, 

específicos de áreas do conhecimento, e conteúdo de disciplinas pedagógicas, tem 

sido o fator mais apontado como determinante dos problemas de formação 

profissional dos docentes para o ensino fundamental e médio. 

 

 

Diante dessa realidade, há uma demanda social que reclama por uma formação do 

professor que dê conta do conhecimento geral e não somente de conhecimentos específicos, 

como muitas vezes ocorre no seio das escolas, nas quais há um grupo de especialistas cada qual 

com sua formação, mas alheios ao processo de ensino-aprendizagem. 

Em oposição ao modelo fragmentário de produção de conhecimentos e de ensino, 

emerge o paradigma da interdisciplinaridade, que, oposto ao que se pensa, conforme mostram 

os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio, 

 

não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as 

disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre 

a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de 

conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 

resultados (BRASIL, 1999, p. 89). 

 

O professor deve se assentar em uma prática cidadã dentro de um contexto concreto de 

ensino com suas características, com suas especificidades, pois, de acordo com o que propõem 

Gadotti e Romão (2002, p. 21), “a escola que se insere nessa perspectiva procura abrir os 
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horizontes de seus alunos para a compreensão de outras culturas, de outras linguagens e modos 

de pensar, num mundo cada vez mais próximo, procurando construir uma sociedade pluralista”. 

Em virtude dessa realidade de constante desrespeito aos direitos humanos sob a forma 

de preconceito e intolerância, é crescente a necessidade de o professor estar atento a esse 

contexto, de modo que a escola se configure em um lugar de conhecimentos heterogêneos, um 

palco de diversidades que acolhe e respeita o diferente, cumprindo a função democrática de 

educar.  

Para a concretude da escola democrática, é necessário um professor que, além de 

conhecimentos específicos das disciplinas, tenha a sensibilidade de perceber quem é o seu 

aluno, quais são as mazelas sociais que ele enfrenta, como se dá seu processo de aprendizagem 

e que tome como direcionamento a realidade local do seu aluno como forma de construir bases 

de um conhecimento concreto, pois, segundo Freire (1995, p. 25), “Quanto mais enraizado na 

minha localidade, tanto mais possibilidades tenho de me espraiar, me mundializar. Ninguém se 

torna local a partir do universal”.  

Nesse sentido, o professor não pode ser um profissional que encara a sala de aula como 

um laboratório, um lugar específico para transmitir seus conhecimentos, mas como um 

ambiente de reflexão da realidade e construção de conhecimentos. 

Nesse âmbito, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) sugerem 

a organização da matriz curricular, de modo a: 

 
IV – Destinar pelo menos, 20% do total da carga horária anual ao conjunto de 

programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previstos no 

projeto pedagógico, de modo que os sujeitos do Ensino Fundamental e Médio possam 

escolher aqueles com que se identifiquem e que lhes permitam melhor lidar com o 

conhecimento e a experiência. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de 

modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola 

esteja inserida;  

V – Abordagem interdisciplinar na organização e gestão do currículo, viabilizada pelo 

trabalho desenvolvido coletivamente, planejado previamente, de modo integrado e 

pactuado com a comunidade educativa (BRASIL, 2013, p. 34). 

 

 Para além desse cenário, é preciso o professor estar preparado para compreender certas 

questões, como a inclusão, a diversidade, dentre outras não menos importantes, bem como 

ensinar não para todos, mas para cada um do todo. É necessário dar conta do básico que o aluno 

precisa aprender dentro de um certo período de tempo – ano letivo –, bem como ter clareza 

disso. Essa base é essencial, entretanto está sendo deixada de lado, ficando, pois, a desejar 

(GATTI, 2010). 
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Para abarcarmos esse aspecto mais amplo da educação, em consonância com Gatti 

(2010), acreditamos que a formação do professor deva acontecer na perspectiva interdisciplinar, 

de forma que não seja fragmentada e que, na prática educativa, o profissional seja capaz de 

partir de teorias pedagógicas, olhar a realidade, acumular conhecimentos, obter experiências, 

transformar as teorias e não apenas entender os problemas, mas compreendê-los na sua 

essência, buscando meios para sua superação. 

Em consonância com Freire (1996, p. 52), o professor, ao entrar numa sala de aula, deve 

se constituir em um ser “aberto a indagações, a curiosidade, às perguntas dos alunos [...], um 

ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento”. 

Vale a pena ressaltar que, ao demarcarmos diversas vezes o papel do professor frente ao 

embate educacional, não estamos “passando a bola” para esse profissional, pois entendemos 

que ele não pode/deve ser culpabilizado pelo fracasso/sucesso da educação, mas damos o 

destaque tão somente por ele ser o profissional mais diretamente ligado à educação. 

Reconhecemos que os professores a cada dia estão mais preparados para o trabalho 

didático, mas, muitas vezes, faltam-lhes melhores condições de trabalho, dentre outras 

ausências. Contudo, alguns ainda conseguem fazer um bom trabalho pela própria militância. A 

formação continuada dos profissionais da educação hoje já está em outro nível, pois professores 

da Educação Básica já estão buscando cursos de mestrado e doutorado e conseguindo melhorar 

sua formação.  

Por fim, há a necessidade de uma escola mais atenta às demandas do nosso tempo e de 

uma maior articulação entre as políticas públicas e o trabalho docente para que se possa 

compreender que não se trata de apontar culpados, mas de buscar empreender políticas de 

Estado13 voltadas para o atendimento das diversas demandas do setor educacional.  

Nesse ínterim, aponta-se o Plano Nacional da Educação como importante instrumento 

nessa luta, o qual dedica quatro de suas vinte metas à formação e à valorização docente, 

conforme exposto abaixo: 

 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional 

de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 

do art. 61 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam; 

                                                           
13 Políticas de Estado são aquelas que envolvem estudos técnicos, simulações e análises econômicas ou 

orçamentárias que passam pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, depois de sua tramitação dentro 

de uma esfera (ou mais de uma) da máquina do Estado. 



40 

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os 

(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino 

e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal (BRASIL, 2014, p. 35). 
 

Mesmo que em lei a formação docente tenha seu lugar demarcado, faz-se necessário 

cobrarmos para que essas metas sejam de fato cumpridas, pois o problema da formação   

constitui um grande desafio para o processo educacional brasileiro e há ainda muito o que ser 

feito tanto nas políticas públicas para a melhoria das condições de formação e valorização 

docente como nas práticas educativas para o êxito na educação.  

 

2.1 Formação de professores da EJA: que formação?  

 

É consenso entre alguns pesquisadores, como Arroyo (2006), Gatti e Barretto (2009), 

Nóvoa (1999), Haddad e Di Pierro (2000), dentre outros, com os quais optamos por trabalhar, 

que a falta da formação docente específica para lidar com pessoas jovens e adultas é um dos 

principais fatores de entrave às experiências educativas de êxito no ensino.  

Cientes dessa situação, salientamos a importância dessa formação, que – embora seja 

indispensável –, sem outras condições inerentes ao exercício da docência, torna-se insuficiente 

para garantir bons resultados ao processo de ensino-aprendizagem.  

Destarte, a formação específica do professor não deve ser concebida como uma 

panaceia, capaz de (sozinha) garantir êxito no processo educacional, como também o professor 

não pode ser responsabilizado pelo sucesso ou fracasso da aprendizagem dos educandos. Há a 

necessidade de melhores condições de trabalho, justos salários, além de uma escola mais 

sensível às necessidades do seu contexto social, o que se soma à articulação entre a formação e 

o exercício da prática docente, conforme destacam Gatti e Barretto (2009, p. 91): “os insumos, 

a infraestrutura, são condições necessárias, mas, não suficientes para a implementação de 

processos educacionais mais humanamente efetivos”. 

Nos cursos de graduação em Pedagogia, responsáveis pela formação da maioria dos 

profissionais que atuam na EJA, “a formação de um profissional voltado para as necessidades 



41 

 

dos sujeitos jovens e adultos nos últimos anos tem se colocado como questão central nos debates 

sobre o tema” (SOARES, 2006, p. 1). 

Contudo, somos carentes de formação inicial específica para a EJA como uma 

modalidade da Educação Básica, o que se configura como um descaso, conforme destaca 

Arroyo (2006, p. 17): 

 

Sabemos que uma das características da EJA foi, durante muito tempo, construir-se 

um pouco às margens, ou “à outra margem do rio”. Consequentemente, não vínhamos 

tendo políticas oficiais públicas de educação de jovens e adultos. Não vínhamos tendo 

centros de educação, de formação do educador da EJA. Costumo dizer que a formação 

do educador e da educadora de jovens e adultos sempre foi um pouco pelas bordas, 

nas próprias fronteiras onde estava acontecendo a EJA. 

 

Frente ao descaso para com essa modalidade de ensino, é oportuno retomarmos o título 

dessa subseção, que traz o seguinte questionamento: Formação de Professores da EJA: que 

formação? Fazemos essa interpelação por entendermos que a formação docente voltada para a 

EJA se constitui em um desafio para a nossa educação, pois não temos parâmetros nos quais 

possamos nos respaldar para delinear a formação do professor dessa modalidade (MACHADO, 

2001), haja vista serem bastante tímidas as iniciativas de formação que a contemplam.   

Um outro desafio no campo da formação de professores da EJA diz respeito ao fato de 

poucas instituições ofertarem disciplinas específicas ou habilitações sobre essa modalidade em 

seus cursos, dificultando o acesso a essa realidade e a análise pelos estudiosos (SOARES, 

2008).  

Em linhas gerais, a formação do professor da EJA vem acontecendo de forma 

inexpressiva, em cursos de Pedagogia, como aponta a pesquisa de Soares (2008, p. 86): 

 

Segundo os dados do INEP de 2002, das 519 Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras que ofertam o curso de Pedagogia e que foram avaliadas pelo Exame 

Nacional de Cursos, apenas 9 (1,74%) oferecem a habilitação de EJA: 3 na região Sul, 

3 na região Sudeste e 3 na região Nordeste (MEC/INEP, 2002 apud SOARES, 2008, 

p. 86). 

 

Essa ausência de formação inicial específica para o trabalho com pessoas jovens e 

adultas e essa incipiência nos cursos de Pedagogia precisam ser repensadas não somente pelas 

universidades, mas, principalmente, pelas políticas públicas, no sentido de assegurar a esses 

profissionais uma sólida formação inicial específica e também garantir a formação continuada. 

Entendemos que a formação do profissional da EJA precisa ser tratada de forma mais 

cautelosa e, portanto, específica, de modo que possa abranger as especificidades do público ao 
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qual se destina, consoante o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos: 

 
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 (BRASIL, 2000, p. 

56). 
 

Enquanto aguardamos tais ações, não podemos nos calar, pois precisamos demonstrar 

que não estamos alheios nem satisfeitos com essas lacunas. É preciso exigir aquilo que é de 

direito através de luta e resistência frente ao descaso com a EJA. Um dos meios que enxergamos 

para participação nessa luta é a realização de estudos e pesquisas acerca da temática, para, além 

de compreendermos os limites e as possibilidades na formação docente da EJA, contribuirmos 

para a visibilidade do tema nas produções acadêmicas. 

 

2.2 O trabalho docente na EJA 

 

O trabalho docente na EJA traduz a necessidade de uma leitura política sobre as reais 

condições da prática a ser desenvolvida com jovens e adultos trabalhadores, desde conteúdos 

pedagógicos para esses sujeitos na sala de aula até atividades que extrapolam os muros da escola 

e que auxiliam o ensino-aprendizagem nessa modalidade. 

Nessa perspectiva, o trabalho docente na EJA necessita estar em consonância com seu 

público, sendo preciso, para tanto, o professor conhecer e entender o que é ser jovem/adulto, 

conforme argumenta Arroyo (2006, p. 22): 

 

[...] Os educadores de jovens e adultos têm de conhecer as especificidades do que é 

ser jovem, do que é ser adulto. Em qualquer programa de formação do educador e da 

educadora da EJA, as questões que devem ser nucleares, e a partir das quais tudo deve 

girar, são: quem é essa juventude e quem são esses adultos com quem vamos 

trabalhar? O que significa ser jovem e adulto da EJA?  

 

O professor tem um papel fundamental no ensino, em especial no trabalho com a EJA. 

Além de respeitar as dificuldades dos educandos, é preciso ir além, propiciando a eles condições 

para que continuem seus estudos e construam o conhecimento: “Saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 47). 
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Nesse sentido, esse autor nos deixou um legado muito importante de contribuições 

acerca do trabalho docente na EJA, quando especifica que ensinar exige respeito aos saberes 

dos educandos:  

 

[...], discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes e a relação com o 

ensino dos conteúdos [...]. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo [...]. Ensinar 

exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural [...]. Ensinar exige a 

apreensão da realidade [...], transformar a realidade para nela intervir, recriando-a [...]. 

Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade [...]. O 

fundamental no aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade, 

liberdade que se assume [...]” (FREIRE, 1996, p. 7-8). 

 

Portanto, enquanto professor que trabalha com a EJA, é preciso ir além, não podendo 

ser um mero reprodutor de conhecimentos, o que exige uma formação docente adequada para 

o exercício de sua função pedagógica, como articulador do processo de ensino-aprendizagem. 

A esse respeito, Freire (1996, p. 107) complementa: 

 

Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância senão 

supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. Mas, este, repito, 

não é o saber de que apenas devo falar e falar com palavras que o vento leva. É saber 

pelo contrário, que devo viver com os educandos. O melhor discurso sobre ele é o 

exercício de sua prática.  

 

Insistimos no fato de que o trabalho docente na EJA precisa atender as especificidades 

desse público, as quais se constituem em um desafio para o professor que não tem uma formação 

específica para o trabalho com pessoas jovens e adultas. 

Nesse sentido, cabe às secretarias de educação, no âmbito dos estados e municípios, 

assumirem a formação dos professores da EJA com vistas a atender suas necessidades de 

formação e, consequentemente, alcançar a melhoria do ensino. 

Por fim, a formação de professores da EJA deve ser encarada no rol das políticas 

públicas para se consubstanciar num trabalho docente que de fato seja pensado e direcionado 

para seu público. 

 

 

3 MARCOS QUE INTERFERIRAM NA CONSTITUIÇÃO DA EJA ENQUANTO 

POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

 

Discorrer sobre a EJA no Brasil requer – dentre outros aspectos não menos importantes 

– a análise e a discussão de marcos legais e operacionais que orientam e/ou orientaram o seu 
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funcionamento, bem como do contexto histórico dos acontecimentos, no intuito de 

compreender como a relação entre o Estado e a sociedade civil interferiu na consolidação da 

EJA como política pública, de forma a entender como essa modalidade vem se constituindo na 

contemporaneidade.  

Para tanto, apresentamos inicialmente a EJA com ênfase nos avanços e desafios postos 

historicamente no seu processo de constituição como política pública de Estado. Em seguida, 

discutimos a EJA enquanto modalidade de ensino, através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9394/96) e de outros amparos legais. Por fim, analisamos alguns 

programas e ações desencadeados pelo governo federal que marcaram a trajetória da EJA no 

cenário nacional. 

Tomamos como ponto de partida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 

9394/96, por entendermos que ela ampliou consideravelmente a garantia do direito à educação 

ao determinar que a sua oferta se constitui em dever do poder público, além de institucionalizar 

a EJA como uma modalidade da Educação Básica no país. Nesse contexto, analisam-se a 

configuração e a importância do período, pois foi a partir daí que a EJA “se estabeleceu como 

política educacional” (RIBEIRO; JOIA; DI PIERRO, 2001, p. 59). 

Ao nos debruçarmos sobre a história da EJA14 no Brasil, percebemos sua vinculação a 

um público que geralmente abarca homens e mulheres trabalhadores ou muitas vezes 

desempregados, que precisam trabalhar, jovens em condições precárias de sobrevivência, 

pessoas com excessiva carga horária, atuando em subempregos, dentre outros. São grupos que 

possuem muitas diferenças – desde as culturais até as de gênero, raça e étnicas – e, por todo seu 

histórico, geralmente são discriminados pela sociedade. 

A história educacional da EJA se constitui de um universo plural de práticas formativas, 

estendendo-se por quase todos os domínios da vida social: ambientes escolares e familiares, 

locais de trabalho, espaços de convivência sociocultural e de lazer, instituições religiosas, bem 

como meios de comunicação (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Considerando o não lugar da 

EJA ou um “lugar menor”, poderia funcionar em “qualquer espaço”, não se exigindo para tanto 

uma estrutura física construída com a finalidade educativa, o que de fato aconteceu em muitos 

municípios do país, nos quais depósitos, garagens e outros espaços funcionaram como salas de 

aula, durante a vigência de alguns programas assistencialistas.   

                                                           
14 É mister destacar que, ao abordarmos a história da EJA, o fazemos numa concepção ampla, de forma que essa 

modalidade não se restringe apenas à alfabetização, mas também envolve por extensão toda a Educação Básica, 

conforme propõe a Lei 9394/96 (BRASIL, 1996a). 
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A EJA, na sua constituição enquanto política pública de Estado, tem como um de seus 

desafios o fato de ter sido marcada ao longo do tempo por rupturas decorrentes da 

descontinuidade de políticas públicas voltadas para a sua sistematização enquanto possibilidade 

de educação formal (SALES; MELLO, 2006). 

Um dos argumentos para definir a EJA como algo de caráter provisório, segundo Soares 

(2008, p. 57), foi 

 

a falácia de que o público da EJA era residual. De posse dos números que assustam a 

todos – 16 milhões de pessoas sem o domínio da leitura e da escrita e 60 milhões sem 

o ensino fundamental completo –, constata-se que o índice é expressivo e em nada 

meramente residual. 

 

A partir dessa citação, podemos perceber que a EJA naquele momento, bem como hoje, 

não se configura em um público excedente, mas, sim, um público contínuo, que necessita ser 

atendido como os demais. 

Um avanço que buscou inserir a EJA no campo das políticas públicas foi o seu 

reconhecimento como uma modalidade de ensino, portanto, como um direito de todos, 

independentemente da idade, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 

9394/96. Essa lei foi sancionada em 20 de dezembro de 1996 e é fruto de um contexto histórico 

de ampla participação de diferentes segmentos organizados da sociedade civil e de uma 

tramitação de oito anos, que aconteceu devido aos “interesses divergentes relacionados à 

organização da educação no país” (DEMO, 1997). 

Nesse cenário de disputa, existiam grupos que desejavam assegurar relações 

democráticas e uma nova legislação educacional, ao passo que havia grupos parlamentares 

interessados na manutenção de relações autoritárias no interior das escolas, pois, para estes 

últimos, era interessante o predomínio de pessoas passivas, alheias aos seus direitos e, desse 

modo, “é difícil fugir da constatação de que para a elite interessa, pelo menos em certa medida, 

a ignorância da população, como tática de manutenção do status quo” (DEMO, 1997, p. 67-

68). 

É importante ressaltar que, a respeito da Lei 9394/96, ainda que tenha representado um 

avanço no sistema educacional brasileiro no tocante à EJA, há quem afirme que ela dedica à 

educação de jovens e adultos apenas uma seção curta e pouco inovadora (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000).  Concordamos com Haddad e Di Pierro nesse aspecto, entretanto, é preciso 

reconhecer que, ao ser estabelecida em lei, a EJA, anteriormente denominada de Ensino 
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Supletivo, sai do plano das políticas assistencialistas de governo15, ganha força no âmbito 

educacional, deixa de se configurar como programa de erradicação de analfabetismo e passa a 

englobar o rol das políticas de Estado16.   

Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996 

determina oportunidades educacionais aos educandos da EJA, especialmente na Seção V, 

Capítulo II, artigo 37: 

 

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 

1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. § 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si (BRASIL, 1996). 

 

Nesse ínterim, é importante questionar: o que tem sido feito para assegurar de fato uma 

educação de qualidade, de modo a minimizar a desistência nos cursos de EJA? Teoricamente, 

há muitas soluções plausíveis para essas questões. Contudo, pouco se consegue colocar em 

prática devido a diversos motivos, os quais fogem ao escopo deste trabalho. 

Sabemos que a maioria das políticas destinadas à EJA denota uma “preocupação” em 

termos da oferta de escolarização, o que soa positivo, se considerarmos o histórico de exclusão 

dessa modalidade, embora em planos, como no PNE, ainda se expresse o forte conceito de 

compensação de escolaridade (MACHADO; GROSSI JÚNIOR, 2009). 

Desse modo, convém lembrarmos que a escolarização da EJA não pode ser entendida 

como uma forma de suprir uma educação anterior, mas como uma maneira de tentar corrigir 

uma realidade de contrastes, que insiste em imperar, excluindo pessoas jovens e adultas que 

permanecem iletradas à margem da sociedade. Nesse sentido, 

 

A Educação de Jovens e Adultos representa uma dívida social não reparada para com 

os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e da leitura como bens sociais, na 

escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de 

riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda 

de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência 

social contemporânea (BRASIL, 2000, p. 5).  

 

                                                           
15 De acordo com Oliveira (2011, p. 329), “políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo 

elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e programas, visando responder às demandas 

da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas complexas”. 
16 Segundo Oliveira (2011, p. 329), “políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, 

passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras 

normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade”. 
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Essa dívida social mencionada na citação ainda continua ativa e, para tentar repará-la e 

promover a educação como direito de todos, novas políticas foram implementadas, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, instituídas pelo Parecer CNE/CEB 11/2000, que, 

dentre outras atribuições e determinações, estabelece três funções para essa modalidade da 

Educação Básica, a saber: 

 

1. Função reparadora: significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela 

restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o 

reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Desta 

negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, 

social e simbolicamente importante.  

2. Função equalizadora: por esta função, o indivíduo que teve sustada sua formação, 

qualquer que tenha sido a razão, busca restabelecer sua trajetória escolar de modo a 

readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade. A 

reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela 

repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou 

outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que 

tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo 

do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 

participação.  

3. Função qualificadora: visa propiciar a todos a atualização de conhecimentos por 

toda a vida. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como 

base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de 

adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares (BRASIL, 2000, 

p. 7-10). 

 

A função reparadora tem por objetivo saudar uma dívida histórica no campo da EJA, 

visando reparar os direitos civis negados de acesso a uma escola de qualidade e o 

reconhecimento dos direitos do indivíduo enquanto ser humano.  

No tocante a essa função, pode-se questionar o que se entende por “escola de 

qualidade”? Seria uma escola que nem sempre leva em conta as especificidades dos educandos 

nem prima pela formação – inicial e continuada – de seus professores?  

O acesso à escola não se traduz necessariamente em democratização, participação e 

garantia de educação de qualidade, ou seja, falta a aplicabilidade do que está previsto em lei. 

Além disso, é preciso lembrar que nem sempre são oferecidas condições de permanência dos 

alunos na escola, o que é ocasionado, muitas vezes, pelo distanciamento de práticas pedagógicas 

provenientes de professores carentes de formação adequada para atender as especificidades do 

público da EJA, dentre outros motivos. 

Em se tratando da função equalizadora, devemos ter consciência de que para cumprir 

essa função é preciso ampliar significativamente o número de vagas oferecidas a esse público, 

bem como nos questionarmos: como atingir essa função se muitas vezes a educação dos jovens 

e adultos não ocupa o mesmo lugar das outras modalidades na agenda educacional do 
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país/estados/municípios? Já a função qualificadora evoca uma educação permanente, que busca 

viabilizar o conhecimento do aluno por toda a vida. 

Por fim, a análise das funções da EJA conclama por uma educação igualitária que leve 

em conta as especificidades dos alunos, bem como novas oportunidades de inserção no mundo 

do trabalho, em consonância com os avanços tecnológicos e científicos.  

É preciso lembrar que toda legislação é fruto de uma história construída por diversos 

interesses, mas, por outro lado, a aplicabilidade de uma lei não é ação apenas dos legisladores. 

Isso depende, por um lado, da aprovação da representatividade parlamentar, que expressa a 

multiplicidade das forças sociais, e, por outro lado, da cobrança da sociedade civil acerca 

daquilo que fora instituído e, caso necessite, dos recursos necessários para uma efetivação 

concreta. Nesse sentido, as leis e resoluções podem fazer avançar ou não um preceito que se 

dirija ao bem social, mas precisam passar pelo crivo dos políticos, não havendo caminho 

alternativo.  

Apesar de a EJA ter sido instituída em lei e “ganhar força”, ainda assim, não recebeu o 

devido reconhecimento/investimento, dentre outros motivos, pelos acima citados. Como 

exemplo desse não reconhecimento, podemos citar a sua exclusão na distribuição de recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), conforme aponta a Lei 9424/96: 

 

§ 1º A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-

se-á, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na proporção do número 

de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de 

ensino, considerando-se para esse fim: I - as matrículas da 1ª a 8ª séries do ensino 

fundamental (BRASIL, 1996c). 

 

  Destarte, a EJA foi excluída, pois não fazia parte da relação de investimento público, 

que era destinado apenas para o Ensino Fundamental, favorecendo ainda mais uma crise na 

expansão do ensino dessa modalidade (HADDAD, 2000).  

O texto legal aprovado no Congresso Nacional, conforme estabelece o art. 2°, § 1º 

(BRASIL, 1996), incluía a EJA na sua distribuição de recursos, como se pode observar a 

redação abaixo: 

  

§ 1º A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-

se-á, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na proporção do número 

de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de 

ensino, considerando-se para esse fim:  

I - as matrículas da 1ª a 8ª séries do ensino fundamental;  

II - as matrículas do ensino fundamental nos cursos de educação de jovens e adultos, 

na função suplência. 



49 

 

 

Entretanto, houve um veto presidencial a essa inclusão, explicado em razão de 

insuficiência de estatísticas, fragilidade de dados, grande heterogeneidade da oferta e possível 

abertura indiscriminada de tais cursos (BRASIL, 2000). 

A partir da citação acima, percebemos o evidente desrespeito à EJA, que não é vista 

como prioridade, ocupando um lugar secundário no cenário da educação nacional, situação que 

chega a produzir um retrocesso inaceitável no plano jurídico dos direitos do cidadão e no 

próprio plano conceitual da EJA (PAIVA; MACHADO; IRELAND, 2007). 

Outra legislação que marcou a trajetória da EJA no cenário nacional foi a Lei n. 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, do Plano Nacional de Educação (PNE), que na sua redação dedicou 26 

objetivos e metas a essa modalidade, os quais preconizavam desde o apoio federal aos sistemas 

estaduais e municipais no atendimento à EJA até a alfabetização de 10 milhões de jovens e 

adultos em cinco anos e, até o final da década, a erradicação do analfabetismo (BRASIL, 2001).  

Entretanto, o alcance das metas estabelecidas para a EJA foi comprometido pelo fato de 

o documento ter sofrido alguns vetos na aprovação final, o que denota a recorrência da pouca 

importância dada a esse ensino no cenário da educação nacional.  

Assim, a trajetória da EJA no Brasil dá conta de vários marcos legais que se 

configuraram em políticas assistencialistas e compensatórias e que passaram por problemas 

gerenciais, o que levou muitas vezes à falta de aplicabilidade daquilo que é proposto. Na 

realidade, em diversas vezes, o governo se opôs em investir na educação de jovens e adultos 

(RIBEIRO; JOIA; DI PIERRO, 2001).  

Esses marcos legais instituídos pelo governo federal sempre tiveram por objetivo 

minimizar a exclusão da EJA, bem como diminuir os altos índices de analfabetismo, entretanto, 

dados do último censo demográfico (IBGE, 2010) apontam que ainda hoje convivemos com a 

marca de mais de 13 milhões de analfabetos no país.             

Na prática, percebemos que, em sua maioria, os programas destinados à EJA no Brasil 

não incorporaram outros sentidos senão ler e escrever, de modo que nem sempre foram/são 

ofertadas aos alunos da EJA condições de irem além de codificar17 e decodificar18. 

Ainda de acordo com dados do IBGE (2010), o maior número de analfabetos se constitui 

em pessoas com idade acima de 15 anos e, em sua maioria, oriundas de regiões pobres e do 

interior. Nesse sentido, não é difícil percebermos que a EJA ainda se configura em uma dívida 

                                                           
17 De acordo com Travaglia (2003), codificar é colocar a língua em códigos. 
18 Conforme Travaglia (2003), decodificar é traduzir códigos escritos. 
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social ativa para com aqueles mais pobres que não tiveram acesso à escola na idade própria e, 

portanto, ficaram às margens da sociedade.  

Outro marco de base legal que se mostrou pouco efetivo na garantia da oferta da EJA 

como modalidade de ensino e política pública de Estado foi o Programa de Alfabetização 

Solidária (PAS), concebido pelo governo federal em 1996 através do Ministério da Ação Social 

e do Conselho da Comunidade Solidária (CCS), coordenado pela primeira dama da época, a 

professora Ruth Cardoso (BRASIL/MEC, 1996b). Segundo dados do referido programa, a 

implementação do PAS concentrou-se nas regiões Norte e Nordeste do país, pelo fato de elas 

apresentarem maior índice de analfabetismo, objetivando chegar a uma média nacional. 

O PAS se pautava em um novo modelo de atuação social baseado no princípio da 

parceria entre o público e o privado, apelando para a terceira via19 e buscando, assim, “reduzir 

os índices de desigualdades e as condições subumanas do povo” (BRASIL, 1996). Nesse 

sentido, o PAS sofreu críticas, pois tinha como slogan “Adote um analfabeto”, o que incita o 

voluntariado e retoma o discurso assistencialista, que em tese já havia sido superado. Além 

disso, estabeleceu parcerias com órgãos privados e, ao adotar essas medidas, “o Estado se 

desobriga de atender as funções sociais” (PERONI, 2008) – nesse caso específico, a educação. 

Juntamente com todos esses retrocessos, o PAS ainda contribuiu para a desvalorização do 

alfabetizador, já que, para essa função, não se exigem requisitos mínimos ao exercício docente. 

Nesse contexto de críticas e incerteza da eficiência do PAS, a EJA foi motivo de intensas 

discussões e algumas mobilizações para sua configuração enquanto modalidade da Educação 

Básica, além da realização de audiências públicas para discutir o tema, cujo resultado 

concentra-se no que está exposto no Parecer CNE/CEB n. 11/2000, elaborado pelo conselheiro 

Carlos Roberto Jamil Cury, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, 

anteriormente mencionadas. 

No referido parecer, a concepção de EJA como modalidade da Educação Básica é assim 

expressa:  

 

Desde que a Educação de Jovens e Adultos passou a fazer parte constitutiva da lei de 

diretrizes e bases, tornou-se modalidade da educação básica e é reconhecida como 

direito público subjetivo na etapa do ensino fundamental. Logo, ela é regular enquanto 

modalidade de exercício da função reparadora. Portanto, ao assinalar tanto os cursos 

quanto os exames supletivos, a lei os tem como compreendidos dentro dos novos 

referenciais legais e da concepção da EJA aí posta (BRASIL, 2000, p. 30). 

 

                                                           
19 Segundo Peroni (2008), a terceira via apela para a subjetividade das pessoas através da ajuda mútua, da 

solidariedade, da filantropia, enquanto o dinheiro público dos impostos é deslocado para a esfera financeira.  
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Essa tônica da EJA, enquanto modalidade de ensino reafirmada nesse parecer no ano de 

2000, faz com que ocupe agora um lugar na agenda educacional. Nesse sentido, foi criada em 

julho de 2004 a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

pelo Ministério da Educação, integrando temas como alfabetização e educação de jovens e 

adultos, educação do campo, educação ambiental, educação escolar indígena e diversidade 

étnico-racial, atualmente, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e 

Inclusão (SECADI), que agrega temáticas antes excluídas da agenda educacional ou 

distribuídas em outras secretarias. O funcionamento da SECAD restabeleceu o diálogo 

interrompido na década anterior e em meados de 2004. Segundo Di Pierro (2005, p. 1.129): 

 

Algumas limitações relacionadas à EJA começaram a ser superadas, mediante a 

reunião dos diferentes programas do MEC na Coordenação de Educação de Jovens e 

Adultos da (SECAD), e a inclusão da modalidade no projeto remetido ao Congresso 

para o fundo de financiamento da educação básica (FUNDEB), que substituirá o 

FUNDEF a partir de 2006. Em 2005, a elevação do orçamento e alterações na duração 

e desenho do Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola aumentaram a probabilidade de 

articulação entre eles, ao mesmo tempo em que a SECAD começou a desenhar 

instrumentos de diagnóstico, acompanhamento e avaliação desses programas. Após 

criar o programa Escola de Fábrica, destinado à qualificação profissional em nível 

básico de estudantes pobres de 16 a 24 anos, a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica também instituiu reserva de vagas para que jovens e adultos cursem o 

ensino médio e recebam qualificação técnico-profissional na rede federal de educação 

tecnológica. 
 

Não podemos negar os avanços adquiridos ao longo do tempo, como foi o caso da 

criação da SECAD/SECADI, que passou a coordenar os assuntos relacionados a essa 

modalidade, além de valorizar a diversidade da população brasileira, trabalhando para garantir 

a formulação de políticas públicas e sociais como instrumento de cidadania. Além disso, o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) passou a incluir a 

EJA no orçamento. 

A SECAD/MEC, dentre outras importantes funções, responsabilizou-se pela 

coordenação e pelo gerenciamento do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que foi instituído 

pelo Decreto n. 4.834, de 8 de setembro de 2003, posteriormente substituído pelo Decreto n. 

6.096, de 24 de abril de 2007.  

Para de fato comprovar que a EJA é um campo marcado por rupturas e 

descontinuidades, no decorrer deste estudo, a SECADI, que citamos acima, foi extinta através 

da Portaria de 01/06/2016, publicada no Diário Oficial da União de 02/06/2016, na seção 02. 

Portanto, a EJA, na conjuntura atual, não conta mais com uma secretaria que a representa no 

cenário nacional. Diante disso, podemos questionar: se, com a existência da SECADI, a EJA já 
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era relegada a segundo plano nos estados e municípios, como fica sua atuação agora, sem 

nenhum setor que se responsabiliza por ela? Como se organizará o trabalho com essa 

modalidade de ensino? 

Frente a essa situação, ressaltamos que tais fatos fogem aos objetivos deste estudo e os 

registramos por estarmos vivenciando o contexto sociopolítico em que essa 

ruptura/descontinuidade se faz presente.  

Em se tratando do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), este almejava universalizar a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, apoiando as ações de alfabetização realizadas pelos 

estados, Distrito Federal e municípios, conforme pontua a Resolução CD/FNDE n. 32, de 1º de 

julho de 2001: 

 

Art. 2º São objetivos do Programa Brasil Alfabetizado: I - contribuir para superar o 

analfabetismo no Brasil, universalizando a alfabetização de jovens, adultos e idosos e 

a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais elevados, promovendo o 

acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da vida, por meio da 

responsabilidade solidária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios; II - colaborar com a universalização do ensino fundamental, apoiando as 

ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos realizadas pelos estados, Distrito 

Federal e municípios, seja por meio da transferência direta de recursos financeiros 

suplementares aos que aderirem ao Programa, seja pelo pagamento de bolsas a 

voluntários que nele atuam (BRASIL, 2001). 
 

Nesse sentido, ao mesmo tempo que o PBA representou um avanço no sentido de 

promover o acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da vida, consistiu 

em um recuo, ao retomar a questão do voluntariado como meio de atingir seus objetivos.  

Os beneficiários do PBA são denominados pelo programa como “voluntários 

alfabetizadores, voluntários tradutores-intérpretes e voluntários coordenadores de turmas” 

(BRASIL, 2001), os quais recebem, em vez de um salário, apenas uma bolsa sem vínculo 

empregatício algum, ações que contribuem para o retrocesso no campo das políticas públicas 

educacionais. 

Por outro lado, nesse contexto, faz-se mister reconhecer a existência de um movimento 

de educação de adultos que assumiu militância em favor da EJA ao longo das últimas décadas, 

o qual culminou na constituição de fóruns de educação de jovens e adultos nos estados para 

discutir, mobilizar e trocar informações acerca dessa modalidade, conforme pontua Di Pierro 

(2005, p. 1.130): 

 
O movimento adotou, desde então, uma estratégia descentralizada de articulação 

intersetorial, mediante a constituição nos estados de fóruns de educação de jovens e 

adultos, que funcionam como espaços públicos de gestão democrática e controle 

social das políticas educacionais. São espaços abertos, que possuem baixo grau de 
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institucionalidade, têm caráter suprapartidário, reúnem uma pluralidade de 

organismos governamentais e não governamentais e combinam atividades de 

informação, formação, mobilização e intervenção. 

 

Neste ínterim, tem-se também a aprovação da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, do 

Plano Nacional de Educação (2014-2024), o qual dedica três de suas metas à EJA, a saber: 

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade 

no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final 

da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional (BRASIL, 2014). 

 

A meta 8 atenta para a questão da redução das desigualdades sociais, o que se configura 

na verdade em um grande desafio que exige equidade para igualar a média de escolaridade entre 

os mais diversos recortes populacionais, viabilizando acesso pleno à Educação Básica 

obrigatória e gratuita. Para atingir essa meta, destacam-se como estratégias:  

 

Institucionalização de programas e desenvolvimento de tecnologias para correção de 

fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e 

progressão parcial; implementação de programas de educação de jovens e adultos; 

expansão da oferta gratuita de educação profissional técnica; e promoção da busca 

ativa de jovens fora da escola, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude (BRASIL, 2014). 

 

  

Face a essas estratégias, espera-se que não sejam ações pontuais, mas voltadas para a 

garantia e a universalização do pleno acesso à educação, para de fato elevar a escolaridade 

média da população.  

A meta de número 9 do PNE prevê a erradicação do analfabetismo absoluto até o final 

desse plano, em 2024, e propõe a redução do analfabetismo funcional para 50%. Com vistas a 

atingir essa meta, o PNE estabeleceu como estratégias: 

 
realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensinos fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 

adultos; implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; e assegurar a oferta de educação de jovens e 

adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade 

em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos 



54 

 

professores e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração 

(BRASIL, 2014). 

 

Frente a essas estratégias, convém ressaltar a necessidade de adoção pelo Estado de 

práticas voltadas para o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei. Nesse contexto, 

destaca-se a formação de professores como ação capaz de, somando-se a outras condições 

necessárias, implementar a escolarização desses jovens e adultos. 

Já a meta de número 10 está relacionada não somente a superar um problema crucial na 

educação brasileira, mas também a lançar mecanismos capazes de impedir que esse tipo de 

exclusão volte a reincidir na história da EJA no Brasil. 

Assim, o percurso desse nível de ensino, a partir da década de 1990, apresenta 

movimentos de “vai e vem” que marcam historicamente a constituição dessa modalidade 

enquanto política pública. Apesar de a EJA vir alargando enquanto campo de pesquisa, ainda 

existem alguns aspectos que necessitam ser investigados, principalmente aqueles que dão conta 

de desvelar as lacunas entre o proposto e o efetivado por suas políticas, situando, situando nesse 

contexto os limites e desafios da formação docente para essa modalidade. 

 

3.1 Políticas públicas para a EJA sob a égide do neoliberalismo 

 

O surgimento do neoliberalismo20 ocorreu logo após o fim da II Guerra Mundial, na 

região da Europa e da América do Norte, onde imperava o capitalismo, o qual se pauta em 

um modelo econômico de propriedade privada com fins lucrativos, cujas decisões sobre 

oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos não são feitas pelo governo. Os lucros são 

distribuídos para os proprietários que investem em empresas e os salários são pagos aos 

trabalhadores pelas empresas. Na sociedade capitalista, a produção de objetos é a atividade 

essencial, pois é com ela que a divisão em classes e a exploração do trabalho ocorrem. Essa 

divisão impulsiona a classe dominante a manter o controle sobre o conjunto da sociedade 

(MARX, 1988). 

                                                           
20 O neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do 

Estado na economia, devendo haver total liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social de um país. Ganhou força a partir de 1973, com a crise do petróleo, que gerou baixas 

taxas de crescimento com altas taxas de inflação. Os principais reflexos da implantação 

de práticas neoliberais são a deflação, a desmontagem de serviços públicos, as privatizações de empresas, o 

crescimento de capital corrupto e a polarização social, seguidos da ampliação das desigualdades sociais 

(ANDERSON, 1995). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
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O alvo principal do neoliberalismo era acabar com o Estado de Bem-Estar Social21 para 

acumulação de bens econômicos e construir um governo forte. Para tanto, seria necessária uma 

reforma orçamentária, com a contenção dos gastos sociais e a restauração da taxa “natural” de 

desemprego, criando um exército reserva de trabalhadores para quebrar o poder de negociação 

dos sindicatos (ANDERSON, 1995). 

Dentre outros objetivos, o neoliberalismo almejava retomar os níveis de crescimento e 

a alta margem de lucro que havia antes da crise de 1970, o que em parte conseguiu alcançar, 

mas o saldo que obteve de tudo isso foi um ambiente propício a uma nova crise. Nesse contexto, 

o neoliberalismo usa a pretensa desculpa da ineficiência do poder de 

funcionamento/atendimento do Estado, por ele estar acarretado de muitos compromissos e 

prestação de serviços sociais. 

Ao voltarmos à realidade das políticas públicas da EJA, percebemos que o Estado se 

exime de concretizá-las, especialmente a formação específica do professor dessa modalidade, 

formação que não existe nem em forma proposta. Isso se explica por vivermos sob a égide do 

neoliberalismo, que não se preocupa em investimentos sociais para o bem-estar da população, 

de tal forma que foge às suas responsabilidades e as transfere para os sujeitos, os quais passam 

a ser culpabilizados pelo seu próprio fracasso. 

As consequências das políticas neoliberais em um país como o Brasil demonstram que 

vivemos uma relação de dominação tal qual a da época colonial, em que somente a classe 

dominante tinha uma educação valorizada. Os resquícios dessa situação refletem num ensino 

contemporâneo desigual e excludente, em que a educação da classe trabalhadora, muitas vezes, 

é inferior à educação da classe dominante, pois essa última, preferencialmente, tem acesso aos 

setores mais elevados da sociedade e, assim, em pé de desigualdade, concorre com a primeira, 

levando vantagem por ter melhores condições de acesso e permanência na escola. Essa escola 

da rede privada difere da escola pública, pois reúne condições exímias de trabalho para o 

professor, bem como estrutura física, dentre outros aparatos que potencializam o trabalho do 

professor e consequentemente a aprendizagem do aluno. 

Nesse ínterim, é pertinente esclarecer que não é nosso objetivo defender a escola privada 

em detrimento da pública, o que se quer ressaltar são os condicionantes que auxiliam 

sobremaneira o trabalho do professor no setor privado.  

Entretanto, destacamos que as conexões entre o público e o privado influenciam os 

sistemas públicos de educação e, mais especificamente, a gestão educacional. Tais relações se 

                                                           
21 Estado de Bem-Estar Social é um termo que se refere a certa priorização dos direitos sociais sobre o capital, 

mediados pelo Estado-nação tipicamente moderno (HARVEY, 1989). 



56 

 

manifestam em nossa sociedade, em especial quando algumas instituições privadas assumem a 

execução das políticas sociais e “mercadifica[m] tudo” (HARVEY, 1989 apud PERONI, 2003), 

tendo em vista que os direitos sociais materializados em políticas universais acabam cedendo 

lugar a políticas fragmentadas, individualizadas e focadas em desenvolver habilidades e 

capacidades, com o retorno à teoria do capital humano, sendo o sucesso e o fracasso por conta 

e risco dos clientes no mercado, e não mais uma pauta de direitos universais para sujeitos 

sociais. 

Nesse contexto, situamos alguns cursos de formação de professores que, através de 

institutos superiores privados de educação, fazem pouca ou nenhuma reflexão sobre a prática, 

pedagógica além de não ter compromisso com a educação. 

Por fim, os discursos que colocam a educação como único instrumento de libertação são 

inócuos. Entretanto, observamos que o processo educativo se efetiva em diversos âmbitos, 

podendo somar-se a estratégias embativas. É essencial que não aceitemos com “naturalidade” 

todas as coisas, desde as menos significativas até as mais valorosas. Precisamos, sim, entender 

o movimento histórico e, a partir disso, sabermos nos posicionar nesse âmbito, de forma que os 

protagonistas que constroem o processo educativo estejam conscientes de todo o histórico de 

dominação política e ideológica desenvolvido pelo ideário neoliberal, para que, mesmo com 

inúmeros determinantes externos, possam buscar a construção de alternativas e “nadar contra a 

corrente”. 

 

3.2 A trajetória da Educação de Jovens e Adultos nos âmbitos estadual e municipal  

 

Um dos elementos importantes para a compreensão política pública da EJA nesse 

contexto é a análise de como se dá a gestão dessa política no âmbito dos governos federal, 

estadual e municipal. Para tanto, cabe destacar o fato de nosso país ainda manter uma forte 

tradição patrimonialista no trato da coisa pública.  

No campo da educação, o patrimonialismo revela-se muito presente nas relações que se 

estabelecem no interior das secretarias de educação dos estados e municípios e dentro das 

próprias secretarias do Ministério da Educação. Esse fator interfere diretamente na política 

pública, pois, embora já exista um arcabouço legal, conforme exposto anteriormente, para 

orientar a política educacional, convive-se com práticas personalistas e tradicionais na 

implementação das políticas.  

A EJA propõe-se a integrar processos educacionais desenvolvidos em suas múltiplas 

dimensões, como conhecimento, práticas sociais, trabalho, confronto de problemas coletivos e 
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construção da cidadania, garantidos na Constituição Federal de 1988, que estabelece em seu 

artigo 208: “a educação é direito de todos e dever do estado e da família”, acrescentando: o 

“Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive sua oferta garantida para todos os que a 

ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988), o que está reforçado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, como já citado anteriormente.  

Cientes da necessidade e da importância da Educação de Jovens e Adultos na sociedade, 

visto que essas pessoas vão à escola com o intuito de adquirir conhecimentos, bem como de 

buscar a participação na vida social,  cultural,  política e econômica, devemos de fato reconhecer 

a EJA como um direito fundamental do ser humano, assim como a saúde, moradia e emprego. 

No tocante à trajetória da EJA no município de Pindaí, segundo dados referentes ao ano 

de 2015 da Secretaria Municipal de Educação, havia duas escolas que ofereciam o ensino nessa 

modalidade, uma que ofertava o 1° e o 2° segmento da EJA (Centro Educacional de Pindaí – 

sede do município) e outra que ofertava apenas o 2° segmento (Centro Educacional Prefeito 

Francisco Teixeira Cotrim – sede do distrito). Ambas funcionam no noturno e o 1° segmento 

atingiu um total de 38 alunos, enquanto o 2° segmento, 108 alunos distribuídos entre as duas 

escolas citadas. 

É importante destacar que a EJA é ofertada na rede municipal sem nenhum amparo 

legal, pois, conforme citado neste estudo, não foi encontrada na Secretaria de Educação do 

Município documentação que oriente seu funcionamento, o que incide na “secundarização da 

EJA” (DI PIERRO, 2010). Apesar de seu funcionamento exceder duas décadas, não se legalizou 

essa modalidade, de modo que percebemos que essa modalidade, no âmbito municipal, fica 

relegada a um segundo plano. 

Frente ao exposto, Di Pierro (2010, p. 940) afirma que “constatamos a secundarizarão 

da EJA frente a outras modalidades de ensino e grupos de idade, pois há pouco investimento na 

EJA, como se essa modalidade não fizesse parte da educação básica”. A secundarização dessa 

modalidade tem ocasionado um saldo negativo em relação ao trabalho pedagógico voltado para 

ela, diante da omissão dos estados e municípios no atendimento a um direito daqueles que, por 

motivos diversos, não tiveram acesso à escolarização, somando-se ao fato de ainda ser vigente 

a falsa ideia de que, para trabalhar com a EJA, não se faz necessária uma formação específica, 

pois basta apenas ter o Ensino Médio e “boa vontade” como pré-requisitos para o cargo.  

A rede estadual oferece o Ensino Médio na modalidade EJA no município e conta com 

um número de 122 alunos (dados do ano 2015 da secretaria do Colégio Estadual Petronílio da 

Silva Prado), sendo que 104 estudam no Colégio Estadual Petronílio da Silva Prado, na sede do 
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município, e 18 numa sala do Centro Educacional Prefeito Francisco Teixeira Cotrim, como 

extensão do Colégio Estadual. 

A rede municipal atende a EJA por meio de 15 professores, dos quais 14 têm formação 

acadêmica e especialização em áreas afins da educação e apenas 1 possui somente o nível médio 

de ensino, enquanto a rede estadual conta com 08 professores, todos graduados e especialistas, 

que atendem sua clientela.  

Em se tratando da carga horária da EJA, entre a rede estadual e a rede municipal há 

diferença de 30 minutos. A primeira funciona das 19h às 22h, enquanto a segunda se inicia no 

mesmo horário e encerra às 22h30min, o que, somado ao fato das diferentes nomenclaturas 

mencionadas anteriormente, sugere a falta de diálogo entre essas esferas que ofertam a EJA no 

município. 

A EJA precisa se constituir de fato em um processo educacional democrático, que leve 

em conta as peculiaridades desse público, conferindo-lhe equidade e igualdade de 

oportunidades, mas não deve se ancorar no discurso de se trabalhar a realidade do aluno, pois 

muitas vezes o professor não dá conta disso e o processo não avança.  

A EJA requer um trabalho pedagógico que se configure em conhecimentos 

globais/contextualizados e ações produtivas dos alunos, respeitando-se seus saberes,  suas 

condições, enfim, as idiossincrasias desse público. Entretanto, tudo isso somente será 

possível/exequível se contarmos com professores bem preparados, com formação inicial 

específica e adequada para o trabalho com os jovens e adultos, além de melhores condições de 

trabalho e de um justo salário, dentre outras condições. 

  

http://www.sinonimos.com.br/idiossincrasia/
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4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NAS DISCUSSÕES ACADÊMICAS  

 

Este capítulo tem por finalidade analisar as produções acadêmicas sobre a formação de 

professores da EJA no período de 2009 a 2014, com pretensão de situar essa temática no 

universo da ciência. Trata-se de um estudo bibliográfico sobre a formação desses profissionais 

na perspectiva de fornecer subsídios para a intensificação do debate sobre as políticas públicas 

educacionais e seus propósitos em âmbito local, estadual e, quiçá, nacional.  

A análise das produções acadêmicas se deu nos bancos de dados da ANPED, mais 

especificamente nos Grupos de Trabalhos (GT) 8 – Formação de Professores e (GT) 18 – 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas; nos bancos de dados da ANPAE e no repositório 

CAPES, fontes escolhidas por desempenharem papel fundamental no fomento e na divulgação 

da produção científica na área de educação brasileira, favorecendo, além de informações 

atualizadas, a economia de tempo e de recursos financeiros na aquisição de livros, por exemplo. 

Essa análise pretende mostrar “o que falta no presente, naquilo que existe” (SANTOS 

2001, p. 19), de modo a conduzir o leitor à compreensão dos conhecimentos produzidos na área 

de formação de professores da EJA por meio das discussões realizadas no corpo literário sobre 

o que foi pesquisado. 

Por meio do levantamento e da leitura das produções acadêmicas, percebemos que há 

um número considerável de trabalhos que discutem a “Formação de professores da EJA”, tema 

que encerra uma certa secundarização (PAIVA; MACHADO; IRELAND, 2007). 

Ademais, as pesquisas sobre formação de educadores de jovens e adultos abordam a 

construção da identidade desses educadores, a prática e os saberes docentes e, ao tratarem de 

experiências de formação, privilegiam aquela realizada em serviço, sendo escassos os estudos 

sobre a formação acadêmica do educador de jovens e adultos. Dentre os estudos, são recorrentes 

as temáticas sobre as práticas de alfabetização e escolarização inicial dos educandos da EJA 

(SOARES, 2001). 

Face ao exposto, propomo-nos a compreender como a formação inicial do professor da 

EJA do município de Pindaí/BA tem contribuído para o trabalho docente nessa modalidade de 

ensino. 

Nesse ínterim, justifica-se a relevância de se discutir essa temática na concepção dos 

professores dessa modalidade no referido município por esse lugar ser o ambiente de vivência 

da pesquisadora e o objeto de pesquisa desencadear algumas inquietações acerca das quais se 

pretende investigar. 
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Buscamos realizar a seleção e a análise dos artigos nos meses de setembro e outubro de 

2015 e, em seguida, a classificação desses trabalhos para prosseguir à leitura e análise daqueles 

que apresentam como objeto de estudo a Formação de Professores e a Formação de professores 

da EJA. 

 

4.1 Produtividade acadêmica  

 

A partir do levantamento, foram encontrados 49 trabalhos publicados. A ANPED se 

sobressaiu às demais fontes de busca, com 22 artigos sobre a temática, correspondendo a 45% 

das pesquisas encontradas, enquanto as demais fontes apresentaram 17 trabalhos (35% - 

ANPAE) e 10 (20% - CAPES). 

É válido destacar que há um considerável número de pesquisas que discutem a 

“Formação de professores da EJA”, dada a sua amplitude/abrangência, e que algumas destas 

abordam essa temática na perspectiva do professor dessa modalidade, o que por sua vez nos fez 

perceber o quanto é importante ouvir esses sujeitos que lidam diretamente com os alunos. É a 

partir das percepções dos professores que se podem extrair os referenciais para subsidiar 

políticas para o desenvolvimento profissional docente.  

A pesquisa que se vincula a este trabalho busca escutar o professor da EJA, pois 

entendemos que a melhor forma de compreender a formação desse profissional é ouvindo de 

perto o que ele pensa sobre essa formação. 

 

                       Tabela 1 – Quantidade de trabalhos selecionados 

Base de dados  Quantidade de trabalhos selecionados  

ANPED 22 

ANPAE 17 

CAPES 10 

TOTAL 49 

                           Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a realização das leituras exploratórias dos trabalhos, foram selecionados 24 (vinte 

e quatro) artigos para análise, sendo 8 (oito) da ANPED – 4 (quatro) do GT 08 e 4 (quatro) do 
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GT 18; 11 da ANPAE; e 5 da CAPES. A escolha dos artigos levou em conta estudos que 

possuíam relação com a formação de professores da EJA 

      

 

Tabela 2 – Publicações selecionadas e analisadas – ANPED – GT 08 – Formação de Professores 

 
 

 

 

 

 

Tabela 3 – Publicações selecionadas e analisadas – ANPED GT 18 – Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas 

 
 

 

 

ANO REUNIÃO 

ANUAL 

N°  

AUTOR (ES) 

 

TÍTULO 

2009  

32ᵃ 

01 Talita Vidal Pereira Novos sentidos da Formação Docente 

02 Luís Eduardo Alvarado et.al. Concepções de Formação de 

Professores nos Trabalhos da ANPEd  

2003-2007 

03 Ezicléia Tavares Santos A Formação dos Professores para o uso 

das Tecnologias Digitais nos GTS 

Formação de Professores e Educação e 

Comunicação da ANPEd  2000 a 2008 

 

2011 

 

34ᵃ 

 

04 

Maria Hermínia Lage F. 

Laffin 

Formação Docente na Educação de 

Jovens e Adultos: um ensaio 

problematizando a modalidade a 

distância, um curso com processos 

avaliativos e a produção escrita sobre 

intervenções educativas. 

2012 35ᵃ -------  

------- 

------- 

2013 36ᵃ ------- -------  

------- 

     

ANO REUNIÃ

O ANUAL 

N°  

AUTOR (ES) 

TÍTULO 

2009 32ᵃ  

01 

Ana Cristina Ribeiro 

Couto; 

Alexandre Maia Bomfim 

O Permanente Amadorismo em EJA: a 

experiência da formação de educadores em 

Educação de Jovens e Adultos no Município do 

Rio de Janeiro 

2010 33ᵃ 02 Márcia Soares de 

Alvarenga 

“A Política dos Outros” na produção de sentidos 

sobre Formação de Professores de Jovens e 

Adultos 

2011 34ᵃ 03 Rosa Cristina Porcaro 

Leôncio J. Soares 

Caminhos e desafios à formação de educadores 

de jovens e adultos 

 

04 

Waldeck Carneiro da 

Silva; Flavia Monteiro de 

Barros Araújo 

Formação de professores da Educação de Jovens 

e Adultos: ensaio sobre a possibilidade de diálogo 

entre o conceito de capital cultural e a crítica à 

educação bancária. 

2012  

35ᵃ 

--- ------- ------- 

2013  

36ᵃ 

--- ------- ------- 
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Tabela 4 – Publicações selecionadas e analisadas – ANPAE                                                                       
 

 

 

Tabela 5 – Publicações selecionadas e analisadas – CAPES 

 

ANO N° TÍTULO AUTOR (A) TIPO 

 

 

2011 

01 Os Desafios da Formação Continuada de Docentes 

para Atuação na Educação Profissional Articulada 

à Educação de Jovens e Adultos 

 

Cristiane Jorge 

Pereira 

Dissertação 

02 Prática Discursiva de Formação de Professores 

Alfabetizadores de Jovens e Adultos em uma 

Experiência de Educação Popular 

Eduardo Jorge   

Lopes da Silva 

Tese 

03 O Saber e o Aprender de Professores da Educação 

de Jovens e Adultos de Assu, Rio Grande do Norte 

Luiz Ricardo 

Almeida 

Tese 

 

2012 

04 Formação e Condições de Trabalho dos  

Professores da Educação de 

Jovens e Adultos - Proeja: Um Estudo de Caso re

alizado no IFPA, Campus de Belém  

Antoinette  

Frances Brito 

Dissertação 

05 Formação do Professor da Educação de Jovens e 

Adultos: Implicações Políticas e Pedagógicas 

Rejane de 

Oliveira Alves 

Dissertação 

 

 

ANO  SIMPÓSIO N°  AUTOR (ES) TÍTULO 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV 

 

 

 

 

 

 

01 Fernando de Souza Paiva; 

Waldeck Carneiro  

A Formação de Professores da Educação Básica 

em Nível Superior nos Institutos Superiores de 

Educação da Rede Estadual RJ  

02 Maria de Fátima Cóssio Políticas de Formação Docente e Qualidade 

Social da Universidade – Possíveis 

Aproximações 

03 Joelma dos Santos Rocha Fórum EJA – ES e as Políticas Públicas Locais 

04 Marcos Vinícius Pansardi A Formação de Professores e o Banco Mundial 

05 Maria Aparecida Santos  

Barreto 

A Política de Formação de Professores no 

Espírito Santo – Tempo de Inclusão e Mudanças 

na Cultura Docente 

06 Maria Margarida 

Machado; Grossi Júnior 

A Educação de Jovens e Adultos no Plano 

Nacional de Educação  

ANO SIMPÓSIO N° AUTOR (ES) TÍTULO 

 

 

 

2011 

 

 

 

25˚ 

 

07 Carla Alessandra Barreto; 

Maria Teresa Miceli 

Kerbauy 

Educação de Jovens e Adultos – Algumas 

Considerações 

 

08 

Iza Cristina Prado da Luz; 

Diana Lemes Ferreira 

As Políticas de Formação de Professores e o 

Trabalho Docente no Contexto das Reformas 

Educacionais – Perspectivas e Desafios 

09 Marileide Maria de Melo Formação Docente e Representação Social 

ANO SIMPÓSIO N° AUTOR (ES) TÍTULO 

 

 

2013 

26˚ 10 Janete Alves da Silva 

Nogueira EJA na Cidade do Natal: Uma Reflexão Sobre 

Sucesso e Insucesso 

 11 Paola Andressa 

Scortegagna 
Trabalho Docente na EJA na cidade de Ponta 

Grossa: Reflexões sobre Políticas Públicas 

http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/113.pdf
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/113.pdf
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/157.pdf
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/201.pdf
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/201.pdf
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/249b.pdf
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/249b.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/AneteAlvesdaSilva-ComunicacaoOral-int.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/AneteAlvesdaSilva-ComunicacaoOral-int.pdf
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A partir do mapeamento e análise das produções acadêmicas realizadas, constatamos 

que os autores mais citados foram: Arroyo (2006), Di Pierro (2005, 2010), Freire (1996, 1997, 

2001), Haddad (2000), Machado (2009), Paiva (2006), Soares (2008), dentre outros. Grande 

parte dos trabalhos analisados faz referência às políticas públicas para a EJA, atentando-se para 

as lacunas e descontinuidades que essa modalidade apresenta. 

Por outro lado, muitos trabalhos discutem sobre a ausência de cursos de formação inicial 

para professores da EJA, estudos esses que s mostraram ainda que a EJA vem sendo ocupada 

por professores que trazem consigo uma formação inicial/acadêmica adquirida em curso de 

licenciatura, ou mesmo sem nenhuma formação superior, conforme afirmam Couto e Bonfim 

(2009): “O professor que atua na EJA necessita de uma formação que ultrapasse os 

componentes técnicos e executórios [...] A formação desses professores, na maioria dos casos, 

não ocorreu na formação inicial”. 

Essa constatação da necessidade de formação específica do professor da EJA foi 

recorrente em muitas publicações, dentre as quais citamos os trabalhos de Brito (2012), Pereira 

(2011), Almeida (2011), Barreto (2011), Silva et al. (2011), Paiva (2009) e Rocha (2009).  

A análise nos fez perceber que há uma tendência, embora lenta, a respeito do 

crescimento de investigações sobre a temática da formação de professores que buscam conhecer 

e analisar processos e projetos formativos na área da docência de jovens e adultos.   

Entretanto, uma pesquisa publicada por Haddad (2007) mostra ser bastante tímida a 

participação das universidades na elaboração de projetos e programas em EJA, quando aponta 

que 

 

[...] as universidades tiveram presença em apenas 6% no total dos programas que 

envolvem autoria programas/projetos. Esses dados confirmam outros estudos já 

realizados, que demonstram a ainda pequena a presença das instituições de ensino 

superior na EJA, tanto em pesquisas quanto em extensão de ensino (HADDAD, 2007, 

p. 201).  

 

 

 Assim, percebemos que a formação de professores da EJA é historicamente pouco 

prestigiada e até mesmo marginalizada no círculo acadêmico. Cientes disso, urge a parceria 

entre universidade e escola como estratégia necessária, porém não exclusiva, sendo 

fundamental o respeito aos saberes experienciais dos professores que se referem aos saberes 

baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio, que brotam da experiência 

individual e coletiva de saber fazer e saber ser (TARDIF, 2002). 

Contudo, a formação do professor da EJA não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, 

um curso com um currículo proposto “de cima para baixo”. Deve ser um processo que envolve 
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o olhar atento dos segmentos sociais, desde a agência financiadora – Ministério de Educação e 

Cultura –, passando pelas universidades, instituições escolares, até outros atores educacionais, 

na medida em que a ação docente nas classes de EJA envolve práticas plurais para a promoção 

da aprendizagem na diversidade. Nesse sentido, completa Alves (2012), afirmando que é 

importante que a formação para o professor da EJA não deve ser pensada apenas a partir da 

graduação, mas precisa ser entendida como processo contínuo. 

Dentre as produções acadêmicas analisadas, as que mais se aproximaram da pesquisa 

em andamento foram as de Alvarenga (2010), a qual discute os sentidos produzidos pelos 

professores sobre políticas de formação de professores de jovens e adultos e o trabalho de 

Porcaro (2011), que investiga a formação de educadores de jovens e adultos, identificando os 

desafios que se interpõem na construção de sua profissionalidade docente. 

Nessa perspectiva, enfatizamos a predominância de trabalhos acerca da formação de 

professores da EJA. Todavia, não se atentou para discutir as necessidades de formação nas 

perspectivas daqueles que de fato a sentem, demarcando a carência de pesquisas que apresentam 

as concepções dos próprios professores sobre seus processos formativos. 

É mister salientar que, dentre as produções acadêmicas analisadas referentes aos anos 

2012, 2013 e 2014, houve baixa produtividade e até mesmo ausência de produções acerca da 

formação de professores para a EJA, o que expressa a premência de se discutir e produzir 

pesquisas/estudos sobre essa temática. 
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5 ENTRELAÇANDO OS REFERENCIAIS TEÓRICOS AOS ACHADOS DA 

PESQUISA  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os dados que foram gerados através de 

questionários aplicados aos gestores e professores de EJA, do município de Pindaí/BA, e a 

princípio nos conduz a conhecer os sujeitos que colaboraram com as nossas reflexões. Desse 

modo, por meio de suas respostas, elaboramos nossas análises buscando compreender como a 

formação desses profissionais contribui para o trabalho docente na EJA no município de 

Pindaí/BA.  

Com vistas a delinear o perfil dos sujeitos e, em busca de atingir os objetivos deste 

estudo, estabelecemos contato com professores e gestores da EJA, no município supracitado, 

por entender que essa interação nos propiciaria múltiplos olhares acerca do objeto em estudo.  

Para melhor compreensão da pesquisa e também para salvaguardar o anonimato dos 

participantes envolvidos, escolhemos identificá-los através de nomes fictícios. A escolha teve 

a intenção de homenagear escritores(as) brasileiros(as), a saber: Cora Coralina, Cecília 

Meirelles, Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, para as professoras, e 

Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Martha Medeiros, Vinícius de Moraes e Adélia Prado, 

para os(as) gestores(as).  

 

5.1 Apresentando as professoras participantes da pesquisa 

 

Conforme a tabela a seguir, apresentamos alguns dados das professoras da EJA do 

município de Pindaí. 

 

Tabela 6 – Síntese do perfil das professoras da EJA do município de Pindaí/BA 

Sujeitos da pesquisa Formação acadêmica Tempo na docência Tempo de ensino na EJA 

Cora Pedagogia 25 anos  02 anos 

Cecília Pedagogia 25 anos  06 anos 

Clarice Pedagogia/ Geografia 22 anos  03 anos 

Rachel Geografia 26 anos 18 meses 

Lygia História 12 anos  03 anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Professora Cora 

 

A professora Cora atua há vinte e cinco anos no magistério e realiza a docência 

diretamente na EJA há dois anos, apenas. Sua formação profissional se  iniciou por meio da 

formação de nível médio em Magistério (1990) e, aproximadamente quinze anos após a 

conclusão do curso, já atuando na docência. A referida professora cursou Licenciatura em 

Matemática na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), concluindo a formação no ano 2006. 

Sua inserção na EJA não se deu por vontade própria, conforme este relato da docente: 

“[...] trabalhar com a EJA não foi uma opção minha, me ofertaram uma carga horária de 

Matemática e confesso que no primeiro instante fiquei muito preocupada por saber da realidade 

que trazia as EJAS que já funcionavam nos anos anteriores. Mas, gosto muito dos meus alunos 

da EJA”. 

Apesar de a docência na EJA não ter sido uma opção dessa professora, ela afirma “[...] 

Estou satisfeita com o meu trabalho na EJA [...] Gosto muito de estar na sala de aula com os 

alunos” (PROFESSORA CORA).   

 Diante de seu relato, percebemos que trabalhar com a EJA, para essa professora, não se 

configura numa obrigação somente, pois, ao encerrar seu relato, ela declara que gosta muito de 

seus alunos, o que denota “querer bem aos educandos”. A esse respeito, Freire (1996, p. 59) 

expõe: 

 

Esta abertura ao querer bem não significa na verdade, que, porque professor me obrigo 

a querer bem a todos os alunos de maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade 

não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. Significa esta abertura ao querer 

bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os 

educandos numa prática específica do ser humano. 

  

Desse modo, o professor precisa ser aberto ao “querer bem ao educando”, pois quando 

a relação pedagógica é sedimentada na afetividade, necessariamente passa pela amorosidade e 

pela dialogicidade, o que por sua vez oportuniza o desenvolvimento da educação como prática 

de liberdade e de humanização. Tais dimensões humanas são interligadas, uma vez que não é 

possível exercer a docência, de forma autêntica e comprometida, sem vivenciar o afeto pelos 

educandos e pelo mundo, sem dialogar com os outros indivíduos (alunos, pais, colegas e 

professores, enfim, com todos). 
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Professora Cecília 

 

Essa docente exerce a profissão docente há vinte e cinco anos e atua na EJA há dez anos. 

A sua formação profissional se iniciou por inspiração de seus professores, pois, segundo relata 

Cecília, “[...] achava muito bonita essa profissão [...]. Passei por muitas dificuldades, mas, com 

a força e coragem da minha mãe, consegui realizar o meu sonho”. 

A professora Cecília concluiu o curso de Magistério no ano de 1990 e logo começou a 

exercer a profissão. Concomitantemente ao ensino, cursou Licenciatura em Letras na Faculdade 

de Tecnologia e Ciências, concluindo o curso no ano de 2009. Assim como a professora Cora, 

Cecília não optou por trabalhar com turmas de EJA, segundo declara: “A minha inserção na 

EJA foi apenas para completar minha carga horária. Mas gosto muito de trabalhar na EJA”. 

Conforme relato acima, Cecília também não fez a opção de trabalhar com a EJA e, 

portanto, começou sua trajetória profissional nessa modalidade apenas para completar a carga 

horária. Esse contato com a EJA despertou o “querer bem aos educandos”, como referencia 

Freire (1996), anteriormente. 

 

Professora Clarice 

 

A formação profissional da professora Clarice se constituiu mediante a conclusão, no 

ano de 1993, do nível médio em Magistério. A sua trajetória profissional se iniciou há 

aproximadamente vinte e dois anos na Educação Básica, trabalhando, na modalidade EJA, há 

exatos dez anos.  

Assim como as demais professoras, Clarice não optou pelo trabalho na EJA. Segundo a 

professora, sua inserção nessa modalidade de ensino ocorreu “[...] a princípio pela carga horária 

que não conseguia fechar apenas nos turnos matutino e vespertino, mas depois fui tomando 

gosto pela EJA”.  

Como podemos perceber, o relato dessa professora também revela afetividade na prática 

educativa, assim como as demais docentes citadas. 

 

Professora Rachel 

 

A professora Rachel atua há vinte e seis anos na docência, tendo concluído o curso de 

Magistério no ano de 1987. Aproximadamente três anos após a conclusão do curso, teve início 

a sua trajetória profissional na qual trabalha com o ensino regular e há apenas um ano e meio 
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com a EJA. No ano de 2012 concluiu o curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade 

Estadual da Bahia, Campus XII, visando complementar sua formação. 

Rachel teve sua inserção no contexto da EJA de forma casuística, conforme relata a 

própria professora: “Inseri no contexto da EJA num período que estive diretora da escola e por 

falta de coordenador pedagógico, participei de reuniões com os professores e via a dificuldade. 

Atualmente estou trabalhando como professora e eu vejo as dificuldades que são muito 

grandes”. 

 

Professora Lygia 

 

Lygia exerce a profissão docente há doze anos e atua na EJA há três anos. Sua formação 

profissional se iniciou por meio da formação de nível médio em Magistério (1996) e 

aproximadamente após quatro anos ela cursou Licenciatura em História na Universidade 

Estadual da Bahia, Campus VI, concluindo esse curso no ano 2004. 

Sua inserção na EJA não se deu por vontade própria, conforme relato da própria docente: 

“Minha inserção na EJA foi um desafio, uma vez que faltava professor para essa modalidade e 

eu fui indicada para suprir essa necessidade. A força de vontade dos alunos em aprender me fez 

voltar para esse trabalho”. 

Nesse relato, também fica implícito “o querer bem ao educando”, premissa apontada 

por Freire (1996), quando Lygia aborda que “a força de vontade dos alunos em aprender me fez 

voltar para esse trabalho”. 

 

Pontos em comuns no perfil das professoras 

 

1. Formação inicial em Magistério:  

 

Os dados gerados revelaram que todas as professoras participantes da pesquisa cursaram 

o nível médio em Magistério e prosseguiram com formação continuada em área específica, de 

acordo com a disciplina que lecionavam no ensino regular. 

 

2. O professor que trabalha com a EJA é o mesmo que trabalha com as outras 

modalidades: 
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Também foi possível percebermos que o professor que trabalha com a EJA é o mesmo 

que trabalha com as outras modalidades, simplesmente aproveita-se os professores do Ensino 

Fundamental para o trabalho com a EJA. 

 

3. Negação da EJA enquanto modalidade de ensino: 

 

Face ao exposto acima, há uma tendência em negar a existência da EJA enquanto 

modalidade de ensino que deveria ter sua própria estrutura, currículo etc. e, por consequência, 

deveria ter seu corpo docente próprio, que optasse pelo trabalho com essa modalidade e não 

que fosse apenas “arranjado” para trabalhar com a EJA, como este estudo trouxe à tona. 

Contudo, é importante destacar que, embora trabalhar com a EJA não tenha sido opção 

das professoras, elas enfatizaram o “gosto” por essa modalidade de ensino, o que está em 

consonância com o que defende Freire (1996, p. 161) destaca:  

 

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida 

com afetividade e alegria, prescinda da formação científica séria e da clareza política 

dos educadores e educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, 

capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança, ou lamentavelmente, da 

permanência do hoje. 

 

É recorrente no relato das professoras essa “abertura ao querer bem” de que fala o grande 

mestre. Compreendemos a necessidade dessa afetividade em função, principalmente, da 

fragilidade emocional advinda de toda exclusão social vivenciada por essa clientela. Contudo, 

o próprio autor nos adverte de que é preciso ter clareza quando se defende a afetividade na 

prática educativa.  

Ainda segundo o autor, a afetividade permite que o processo dialógico seja fortalecido, 

desfazendo a relação de dominação de saberes; já o bom senso do professor diminui a distância 

entre o discurso e a prática, deixando transparecer verdades em seus ensinamentos. Portanto, a 

afetividade é de suma importância no processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.2 Apresentando os gestores participantes da pesquisa 

 

Os gestores participantes da pesquisa são professores efetivos da rede municipal e 

estadual de Pindaí/BA, salvo exceção de uma gestora que pertence à rede estadual de ensino. O 

tempo de atuação profissional desses professores varia entre quinze e trinta e dois anos de 
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docência. Enquanto gestores da EJA, o tempo de atuação oscila entre seis meses e sete anos, 

conforme o quadro a seguir:   

 

Tabela 7 – Síntese do perfil dos gestores da EJA no município de Pindaí/BA 

Sujeitos da pesquisa Formação 

acadêmica 

Tempo na docência Tempo de gestão na 

EJA 

Ana  Pedagogia 32 anos (aproximadamente) 07 anos 

Marina Pedagogia 22 anos (aproximadamente) 06 anos 

Martha Pedagogia 20 anos (aproximadamente) 03 anos 

Vinícius  Geografia 18 anos (aproximadamente)  04 anos 

Adélia Geografia 15 anos (aproximadamente) 06 meses 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gestora Ana 

 

A gestora Ana teve sua inserção no campo educacional há aproximadamente trinta e 

dois anos e atua como gestora na EJA há exatos sete anos. Sua formação profissional se iniciou 

por meio da formação de nível médio em Magistério (1985), ingressando, em seguida, na 

profissão docente. Simultaneamente ao ensino, cursou Licenciatura em Pedagogia na 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Campus XII, concluindo o curso em 2004.   

 

Gestora Marina 

 

A gestora Marina concluiu o curso de nível médio em Magistério no ano de 1993 e, no 

ano seguinte, iniciou sua carreira profissional na docência. Após, aproximadamente quinze 

anos, cursou Pedagogia na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), concluindo o curso no 

ano de 2009. Há seis anos Marina exerce a função de gestora numa das escolas da rede 

municipal de Pindaí/BA que oferece EJA. 

 

Gestora Martha 

 

A gestora Martha teve sua inserção no campo educacional há aproximadamente vinte 

anos e atua como gestora na EJA há três anos. Iniciou sua formação profissional em nível médio 

no Magistério no ano de 1990. Em 1999 concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia na 

Universidade Estadual da Bahia, Campus XII. Em 2006 cursou Licenciatura em História na 
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Faculdade de Tecnologia e Ciências. Na incessante busca pelo conhecimento, cursou também 

Licenciatura em Educação Física pela Universidade Estadual da Bahia, Campus XII, 

concluindo o curso no ano de 2014.   

 

Gestor Vinícius 

 

 O único gestor do sexo masculino dentre as demais mulheres não teve uma trajetória 

formativa diferenciada, pois iniciou sua formação profissional em nível médio no Magistério, 

seguido do curso de Licenciatura em Geografia, na Faculdade de Tecnologia e Ciências. 

Vinicius iniciou sua carreira profissional na docência há aproximadamente dezoito anos 

e há quatro anos atua como gestor de uma escola que, dentre outras modalidades, também 

oferece a EJA. 

 

Gestora Adélia  

 

A gestora Adélia possui uma trajetória formativa um pouco diferenciada dos outros 

participantes da pesquisa, pois não cursou o nível médio em Magistério como os demais 

gestores. Fez o curso de Formação Geral, seguido de Licenciatura em Geografia, concluído no 

ano de 2006, na Universidade Estadual da Bahia, Campus VI, e somente após alguns anos de 

sua conclusão teve sua inserção na docência. Há apenas seis meses atua como gestora de um 

Colégio da Rede Estadual da Bahia que oferece o Ensino Médio na modalidade EJA, no 

município de Pindaí. 

 

Pontos em comum no perfil dos gestores 

 

1. Formação inicial em Magistério:  

 

Foi-nos revelado através dos dados gerados nesse estudo que os gestores, na sua maioria, 

cursaram o nível médio em Magistério, com exceção de apenas uma gestora que teve sua 

formação inicial marcada pela Formação Geral. 

 

2. Processo de eleição: 
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Os gestores pesquisados estão na direção das escolas há pouco tempo, reflexo que se 

explica pelo processo democrático vigente em nosso município, onde há o processo de eleição 

a cada quatro anos para escolha os dirigentes escolares. Essa escolha ocorre diferentemente de 

algum tempo atrás em que era feita por indicação política e muitas vezes o dirigente se mantinha 

por décadas na gestão de uma escola, trazendo consigo as marcas do clientelismo político, sendo 

por isso uma das formas de escolha mais criticadas, porém ainda se faz presente nos sistemas 

de ensino do nosso país. Sobre a escolha por meio da eleição, Paro (2003, p. 19) afirma que 

 

A eleição de diretores caracteriza-se como um instrumento de democracia, sendo uma 

das melhores categorias para o provimento do cargo de gestor escolar. No entanto, a 

escolha de gestores por eleição não é a solução para todos os problemas da escola e 

não garante que realmente haja uma gestão democrática, mas se torna um dos fatores 

para esta democratização.  

 

Entendemos que a eleição para diretores contribui para o exercício da democracia, uma 

vez que possibilita a participação da comunidade escolar nessa escolha. Se o dirigente escolhido 

não realizar uma gestão democrática, é possível fazer uma nova escolha e, em caso positivo, 

também reconduzi-lo ao cargo.  

No caso dos gestores pesquisados, houve alguns casos de reeleição/recondução ao 

cargo, o que explica o fato de alguns diretores estarem no cargo por seis anos ou mais, como é 

o caso da gestora Ana e da gestora Marina, onde a primeira está no cargo há seis e  a última  há 

sete anos. 

 

5.3 Concepções dos participantes da pesquisa sobre a EJA   

 

Nesse percurso de apresentação dos sujeitos que compõem o nosso estudo, ao 

solicitarmos que esses profissionais narrassem o lugar de ocupação da EJA, comparando-a com 

outras modalidades, foi-nos permitido compreender as concepções que eles possuem a respeito 

da EJA, considerando relevante a sua análise para o nosso objeto. Posteriormente, buscamos 

tecer esta análise dialogando com o referencial teórico adotado para esta pesquisa.  

Por meio da análise de conteúdo, pretendemos elucidar informações, conhecimentos e 

conceitos que evidenciam como a formação inicial do professor da EJA tem contribuído para a 

prática pedagógica nessa modalidade de ensino, a fim de conhecer como o processo de ensino-

aprendizagem é pensado e as concepções educativas dos professores e dos gestores acerca dessa 

modalidade de ensino.   
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As categorias de análise foram definidas para facilitar a compreensão dos temas que 

emergem de diferentes discursos, possibilitando a categorização de acordo com a intimidade ou 

proximidade, de modo que permitissem, por meio de análises, gerar significados em torno dos 

objetivos de estudo. Essa organização oportunizou a criação de novos conhecimentos e uma 

visão diferenciada sobre os temas propostos.   

Algumas categorias do estudo foram definidas a priori e se confirmaram no decorrer do 

estudo. No entanto, surgiram outras, definidas a partir de nosso entendimento, sensibilidade, 

intuição e experiência enquanto pesquisadoras. Diante dos estudos teóricos e documentais e do 

trabalho de campo, emergiram quatro categorias, sendo duas de âmbito empírico: 

Especificidades da EJA e Secundarização da EJA e duas de âmbito teórico, escolhidas a priori: 

“Limites no trabalho docente com a EJA e Possibilidades no trato com a EJA”.  

Essas duas últimas categorias foram escolhidas a priori, no entanto, inicialmente, não 

as nominamos de categorias de análise por ainda não termos escolhido definitivamente nosso 

método de análise de dados.  

Após tal definição, essas categorias se confirmaram, levando-se em conta também o 

materialismo histórico-dialético, que defende que as contradições constituem a força motriz no 

interior do desenvolvimento de cada fenômeno. 

Assim, debruçamo-nos sobre os limites e possibilidades no trabalho docente com a EJA, 

enquanto categorias antagônicas na prática docente da EJA, buscando a produção de 

conhecimento acerca da nossa realidade. 

 

5.3.1 Especificidades da EJA 

 

Os relatos dos(as) participantes nos direcionam à primeira categoria, voltada para as 

especificidades da EJA, o que possibilita que exploremos a ação educativa de acordo com as 

singularidades presentes nessa modalidade de ensino e demandemos a construção de um 

trabalho docente específico para atender esse público de jovens, adultos e idosos.  

As especificidades desse público são demarcadas no relato da professora Rachel em 

resposta ao questionário sobre sua concepção acerca da EJA: 

 

A EJA é composta por jovens com experiências diversas, que geralmente deixaram 

de estudar por vários motivos e agora retornam aos estudos. Mas isso não significa 

que são todos conscientes da necessidade de estudar. Muitas vezes, são jovens e 

adultos com histórico de insucesso escolar, repetentes, com trajetórias de exclusão 

tanto escolar quanto social, histórico de vida esse que precisa ser conhecido por todos 

nós professores (PROFESSORA RACHEL). 
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Conforme relato acima, percebemos que a professora tem a concepção dessa 

modalidade de ensino em estreita relação com o que afirma Arroyo (2006, p. 22), ao tratar da 

especificidade de ser jovem-adulto da EJA: “Não é qualquer adulto. São jovens e adultos com 

rosto, com histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia. Se 

esse perfil de educação de jovens e adultos não for bem conhecido, dificilmente estaremos 

formando um educador desses jovens e adultos”.  

Por essa razão, o trabalho docente com essa modalidade não pode ser baseado apenas 

na escolarização, é necessário levarmos em conta também as vivências desses sujeitos, sua 

condição social. De acordo com o alerta de Arroyo (2006, p. 22), 

 

se em vez de vermos sua condição social, de exclusão cultural, e suas formas de viver 

o ponto de referência e partirmos dos anos de escolarização, perdemos a 

especificidade de sua condição e os veremos apenas como alunos em trajetórias 

escolares truncadas, incompletas, a ser supridas [...]. Ver apenas esses jovens e adultos 

no olhar escolar é negar a especificidade da EJA. 

 

 

Entendemos que as experiências de vida desses educandos, ao serem levadas em conta 

e compartilhadas no espaço escolar e social, somam-se a tantas outras, possibilitando a 

construção de conhecimentos necessários à formação desses jovens, adultos e idosos.  

Esse público necessita de um ensino que atenda aos seus objetivos, consoante ao que 

preconiza o Parecer n. 11/2000 do CEB/CNE, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, o qual reconhece a EJA como uma modalidade 

da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio e, desse modo, passa a usufruir 

de uma especificidade própria que, como tal, deveria receber um tratamento consequente 

(BRASIL, 2000). 

Anteriormente ao Parecer supracitado, a garantia da EJA enquanto modalidade já havia 

sido instituída pelo Art. 208 da Constituição Federal de 1988, ao defender a garantia do Ensino 

Fundamental obrigatório e gratuito para todos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade 

própria: o “ensino noturno regular, adequado às condições do educando” (BRASIL, 1988).  

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (9394/96) também 

garante “educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho” (BRASIL, 1996a).  

Em todos os documentos referenciados, encontramos expressões que tornam evidentes 

algumas especificidades da EJA. Neste estudo, ao analisar as concepções dos(as) participantes 
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acerca da EJA, há o reconhecimento das especificidades desse público, conforme também 

destaca a gestora Ana: 

 
Eu vejo a EJA como uma modalidade de ensino criada para atender a uma clientela 

que por algum motivo parou de estudar e que retorna à escola por uma necessidade 

ou vontade própria. Para mim, ela ocupa o mesmo lugar que o Ensino Regular, porém 

existem algumas restrições no que se refere aos conteúdos que precisam ser 

contextualizados à realidade dessa clientela, ligados ao mundo do trabalho, por 

exemplo (GESTORA ANA). 

 

 

Na visão dessa gestora, as especificidades da EJA se configuram como “algumas 

restrições”, o que, por sua vez, exige um ensino diferenciado daquele do ensino regular – em 

especial no tocante aos conteúdos. Ademais, segundo a gestora Ana, ao se comparar a EJA com 

o ensino regular, aquela ocupa o mesmo lugar que este, denotando o reconhecimento da EJA 

como as demais modalidades de ensino em conformidade com o que instituem os documentos 

oficiais, tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional 9394/96 e o Parecer 11/2000, citados anteriormente. 

A gestora Adélia nos apresenta sua concepção acerca dessa modalidade de ensino:  

 

A EJA é uma modalidade de suma relevância para essa unidade de ensino, sendo 

inclusive aberta para o conselho de classe em que todos os alunos podem 

participar/discutir com professores sobre o processo de ensino-aprendizagem. É 

importante ressaltar que, a título de hierarquia, não existe nenhuma diferença, mas na 

questão metodológica – diante das características diferenciadas da EJA, onde a 

maioria dos alunos já está inserida no mercado de trabalho, são discutidos 

procedimentos para que se obtenha uma aprendizagem mais significativa (GESTORA 

ADÉLIA). 

 

Percebemos que na instituição dirigida por essa gestora a EJA é tratada como uma 

modalidade diferenciada e não menosprezada. Configura-se uma modalidade com algumas 

excentricidades e, por se tratar de alunos na sua maioria adultos, a escola exerce uma gestão 

democrática em que esses educandos da EJA participam ativamente do processo de ensino-

aprendizagem, discutindo e opinando junto a dirigentes e professores. Além disso, a gestora 

possui conhecimento acerca das especificidades da EJA e, por conseguinte, busca gerir ações 

que respeitam tais singularidades em prol de uma “aprendizagem mais significativa”. 

Assim, a singularidade dessa modalidade educativa em relação às outras engendra uma 

dinâmica própria do público que ela atende em consonância ao que afirma Arroyo (2005, p. 

22): “A Educação de Jovens e Adultos tem de partir [...] das formas concretas de viver seus 

direitos e da maneira peculiar de viver seu direito à educação, ao conhecimento, à cultura, à 

memória, à identidade, à formação e ao desenvolvimento pleno”. 
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Desse modo, para um atendimento diferenciado à EJA, faz-se necessária a superação de 

um currículo único/fechado em que as reflexões sobre gênero, raça, etnia e sexualidade, dentre 

outros temas pertinentes à modalidade, sejam contempladas, possibilitando a construção de um 

novo paradigma curricular, no qual se reconheçam a identidade e a subjetividade presentes na 

EJA. 

Na visão da professora Clarice, a EJA é diferenciada das outras modalidades educativas, 

portanto, possui suas especificidades, enquanto os educandos possuem um vasto conhecimento 

de mundo que deve ser respeitado:  

 

Uma modalidade de ensino que oportuniza aqueles que, por algum motivo 

interromperam seus estudos, continuar. Comparando com as outras modalidades a 

EJA é diferente, pois os alunos já são pessoas adultas que possuem um vasto 

conhecimento de mundo, conhecimentos estes que precisam ser valorizados 

(PROFESSORA CLARICE). 

 

 

A professora Clarice estabelece uma comparação entre a EJA e as outras modalidades 

de ensino, situando a primeira como uma modalidade diferenciada, enfatizando os 

conhecimentos prévios dos alunos e a necessidade de se valorizar tais conhecimentos. Isso 

denota que a professora é conhecedora das especificidades da EJA, o que supõe um trabalho 

diferenciado, conforme propõe Freire (1996, p. 33):  

 

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por isso mesmo pensar certo coloca 

ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes 

com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes 

socialmente construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta 

anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes 

em relação com o ensino dos conteúdos. 

 

Ainda sobre a necessidade de valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, a 

Proposta Curricular da EJA do 2° segmento aponta: 

 

Em relação aos jovens adultos, no entanto, é primordial partir dos conceitos 

decorrentes de suas vivências, suas interações sociais e sua experiência pessoal: como 

detêm conhecimentos amplos e diversificados, podem enriquecer a abordagem 

escolar, formulando questionamentos, confrontando possibilidades, propondo 

alternativas a serem consideradas (BRASIL, 2002a, p. 15). 

 

Reconhecer que os jovens e adultos possuem conhecimentos de mundo, respeitá-los e 

valorizá-los propicia a criação de um ambiente favorável de conhecimentos em que o aluno tem 

sua autoestima levantada e, portanto, se sente motivado a apresentar seu ponto de 
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vista/argumento, porque está seguro de que será respeitado e de que terá o seu raciocínio 

valorizado, contribuindo para o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Ademais, é preciso ter bem claro que, para se construir uma prática educativa que 

respeite as especificidades desse público, faz-se necessário evitar a infantilização desses 

sujeitos através de um planejamento e ensino que leve em conta, além das relações vivenciadas 

no mundo do trabalho desse público, as relações culturais.  

Nesse sentido, a professora Clarice alerta sobre a necessidade de respeito para com os 

alunos da EJA, principalmente quando diz “[...] em relação ao currículo diferenciado, horário 

diferenciado, projetos diferenciados que atendam às necessidades deles” (PROFESSORA 

CLARICE). 

Os conhecimentos dessas especificidades contribuem para que o professor tenha um 

olhar mais sensível sobre o educando da EJA e, assim, repense a necessidade de uma prática 

pedagógica diferenciada, que leve em consideração quem é seu aluno, quais são suas condições 

socioculturais, construindo, desse modo, uma prática que atenda as expectativas e interesses 

desse público, ou seja, uma prática que permita ecoar e romper com o ocultamento dos sujeitos 

subalternizados de todas as formas: social, econômica, cultural, educacional. 

Por fim, entendemos que, enquanto educadores cientes das especificidades desse 

público, é preciso tecer e destecer os fios que permeiam essa modalidade educativa, ainda 

alinhavada por muitos nós.  

 

5.3.2 Secundarização da EJA 

 

A análise dos relatos dos(das) participantes da pesquisa levou-nos a refletir sobre a 

secundarização da EJA, por se constituir uma modalidade educativa ainda tecida como 

subalterna e estigmatizada no campo educacional.  

Ao ser questionada sobre os aspectos que julga necessários em se tratando da EJA no 

município de Pindaí, a gestora Ana declara: “Percebe-se que a Secretaria de Educação do 

município de Pindaí/BA pouco ou nada tem feito para o acolhimento dos discentes e docentes 

que participam da EJA” (GESTORA ANA). 

Está implícito nesse relato a secundarização da EJA no município, o que é denunciado 

de maneira bastante clara no relato do gestor Vinícius:  

 

A EJA na nossa escola é vista de modo indiferente, pois não tratamos dessa 

modalidade de ensino como de fato ela necessita. Infelizmente não a tratamos com a 

atenção que a mesma merece. É lamentável a situação da EJA em Pindaí. Em nenhuma 
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gestão pública do município tem sido feito algo em favor dessa modalidade de ensino. 

Infelizmente a EJA não é tratada com a atenção que ela merece. Ela sempre fica no 

escanteio como se não fizesse parte do sistema de educação (GESTOR VINÍCIUS).  

 

Percebemos que o gestor tem conhecimento de como a EJA é “marginalizada”, todavia, 

a escola continua negligenciando essa modalidade de ensino, o que concorre para tal 

desprestígio. 

Através dessa análise, ficou claro como a EJA é tratada nas instituições que a ofertam 

em Pindaí, nessa perspectiva, “constatamos a secundarizarão da EJA frente a outras 

modalidades de ensino e grupos de idade” (DI PIERRO, 2010, p. 940). 

Desse modo, a secundarização da EJA está presente em todos os setores, desde o 

investimento e/ou a falta dele até as práticas educativas em educação. A secundarização da EJA 

já se constitui um processo histórico marcado pela exclusão. Ainda que os documentos legais 

apregoem a ideia de inclusão da EJA, a exclusão é marcante nessa modalidade, certamente por 

ser esta uma demanda das classes menos favorecidas, que historicamente são tratadas de 

maneira desigual, sobretudo, pelas políticas educacionais. 

Demarcando mais uma vez a exclusão/secundarização da EJA, a gestora Adélia relata:  

 

Gostaria de abordar sobre a ética, pois muitos profissionais que trabalham nessa 

modalidade infelizmente a tratam como “inferior” e, assim, não focam nas 

peculiaridades e especificidades desse público, gerando uma forma de subestimar a 

aprendizagem desses estudantes. Assim, ao invés de motivá-los, propor metodologias 

inovadoras, a fim de incluir o aluno para que ele obtenha o sucesso, é perpassado 

ocultamente a situação do fracasso.  

Já ouvimos dos próprios estudantes: “A EJA é facinha”, “Na EJA não perde”, “Na 

EJA é só vir [...]” (GESTORA ADÉLIA). 
 

Frente ao exposto, percebemos que a secundarização da EJA não parte apenas do setor 

público que a sustenta por relegá-la a um segundo ou terceiro plano, mas, sobretudo, por alguns 

professores e alunos convictos de que a EJA é “inferior” e um meio de conseguir um título de 

escolaridade para aqueles que não puderam estudar e, por isso mesmo, o professor precisa 

facilitar a passagem dos alunos pela escola. 

 Contudo, faz-se necessário romper com esses paradigmas, afinal a escola deve estar 

voltada para formar cidadão críticos e atuantes em todas as modalidades de ensino. É preciso 

ter em mente que os jovens e adultos que frequentam as classes da EJA não podem ser vistos 

como aqueles que não tiveram sucesso no ensino regular, ou seja, “alunos evadidos, reprovados, 

defasados, alunos com problemas de frequência, de aprendizagem, não concluintes da 1ª a 4ª 

ou da 5ª a 8ª” (ARROYO, 2006, p. 23).  
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O autor sugere uma nova reconfiguração da EJA, em que a escola deve focar 

primeiramente nas potencialidades desses sujeitos e não em suas carências, visão que está em 

consonância com a da gestora Adélia na citação anterior. 

Por outro lado, não podemos nos esquecer de que a secundarização da EJA tem seus nós 

fincados numa trama que envolve implicações políticas, econômicas, sociais e legais e, ao 

analisarmos a história da EJA, percebemos que ela foi e continua sendo delineada por caminhos 

tortuosos e fios desalinhados, o que concorre para o descaso dessa modalidade de ensino, 

marcada pela descontinuidade de ações e programas educativos ao longo de sua história.  

Sabemos que muitos programas voltados para a EJA acabam sendo marcados pela 

intermitência e, portanto, substituídos por outros, os quais possuem apenas um “rótulo” 

diferente. Nessa seara, considerar a EJA como uma política pública, de fato, é condição basilar 

para que essa modalidade educativa não continue excluída, tanto por parte da sociedade como 

dos seus governantes. 

Através deste estudo, constatamos que no município de Pindaí não há “professores da 

EJA”, mas “professores que trabalham com a EJA”. Essa acepção se dá pelo fato de que 

nenhuma das professoras pesquisadas se reconhece como professora da EJA, pela ausência de 

pertencimento a essa modalidade. Tal fato é reiterado por Arroyo (2006, p. 18), quando afirma 

que “o perfil do educador de EJA e sua formação encontram-se ainda em construção”. 

Tomando-se por base a matriz materialista histórico-dialética, o levantamento e a 

análise dos dados, compreendemos que as relações de trabalho e da carreira profissional 

interferem na construção do processo de identificação do professor à sua profissão. Nesse 

sentido, ao se analisar todo o histórico de exclusão da EJA, instaura-se um desconforto que 

muitas vezes concorre para essa não identificação do professor com essa modalidade de ensino 

marcada por ações provisórias e descontínuas.  

Por esse viés, em Pindaí, o professor que trabalha com a EJA se constitui em “um 

professor generalista que dá aula no diurno, a crianças e adolescentes, e no noturno, a jovens e 

adultos” (ARROYO, 2006, p. 21). 

É urgente revermos o descaso sofrido por essa modalidade ao longo do tempo, pois a 

história mostra que o direito à educação somente é reconhecido na medida em que vão 

acontecendo avanços sociais e políticos na legitimação da totalidade dos direitos humanos. A 

reconfiguração da EJA estará atrelada a essa legitimação (ARROYO, 2005). 

Partindo dessa forma de pensar, é preciso tecer/reconstruir a EJA de modo a superar a 

imagem preconceituosa que ainda persiste sobre ela. Trata-se da imagem de uma modalidade 
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indefinida, aberta a todo tipo de proposta, permeada de intervenções diversas, marcada pelo 

amadorismo e pela descontinuidade (ARROYO, 2005). 

Apesar da secundarização que sempre acompanhou a EJA tanto no âmbito local como 

nas demais instâncias, atualmente, a Educação de Jovens e Adultos vem se introduzindo cada 

vez mais nas discussões educacionais, tendo em vista que a sociedade vem se mostrando 

presente nas discussões em torno de uma nova configuração para a EJA, procurando promover 

uma postura diferente frente às necessidades desses estudantes.  

 

5.3.3 Limites no trabalho docente com a EJA 

 

Ao nos apropriarmos dos relatos dos participantes da pesquisa por meio da interpretação 

dos dados produzidos, foi possível encontrarmos algumas reflexões que confirmam na prática 

os entraves que permeiam o trabalho docente desses sujeitos no cotidiano da sala de aula, bem 

como possibilidades de mudanças, conforme demonstra o quadro que segue: 

 

Quadro 2 – Limites no trabalho docente com a EJA na concepção das professoras 

Questão Respondentes Respostas 

 

 

 

 

 

 

Quais os limites/dificuldades no 

trabalho docente com essa 

modalidade de ensino? 

 

Professora Cora  

Os limites que vejo são a falta de 

disciplina de alguns alunos que acabam 

chamando a atenção dos colegas. 

 

 

Professora Cecília 

Os limites são as diferenças, pois são 

adultos e jovens juntos. Os jovens 

desenvolvem o trabalho primeiro que os 

adultos. 

 

 

Professora Clarice  

A falta de respeito para com os alunos da 

EJA, principalmente quando se diz em 

relação a direitos a: merenda, currículo 

diferenciado, horário diferenciado e até 

mesmo projetos diferentes que atendam 

às necessidades deles. 

Professora Rachel  A falta de formação dos professores para 

a EJA, o preconceito com relação a essa 

modalidade, alunos desmotivados e a 

falta de planejamento coletivo. 

Professora Lygia Alunos em diferentes níveis de 

aprendizagem e a falta de atividades 

diferenciadas e concretas para a EJA. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa. 

 

 Diante desses relatos, encontramos elementos de aproximação entre o que declaram as 

professoras pesquisadas, pois é implícita a preocupação com a heterogeneidade das turmas, o 

que é pontuado como limite. Além disso, a professora Cecília é bastante objetiva ao afirmar 

que “os limites são as diferenças”, revelando-nos uma certa tensão em relação aos diferentes 

ritmos de aprendizagem entre seus alunos.  

Em nosso entendimento, o que essa professora aponta como limite se configura mais 

como um desafio a ser superado, pois é necessário respeitar o ritmo diferente e individual de 

aprendizagem de cada um. Não devemos esperar de pessoas diferentes ritmos iguais e também 

não há por que diminuir ou acelerar o andamento dos trabalhos com o objetivo de igualar o 

tempo. Tem-se que respeitar o limite de cada um, mas, infelizmente, existe a ideia de que as 

diferenças individuais distinguem bons e maus alunos em decorrência de suas diferenças de 

inteligência e aptidão (LIBÂNEO, 2002). 

Nesse sentido, vem à tona uma contradição no sistema escolar, uma vez que este é 

conhecedor de que os alunos têm ritmos de aprendizagens diferentes, contudo organiza um 

currículo único, igual e, para tanto, toma como referência os alunos tidos como bons, 

considerando nesse rol aqueles poucos que passarão nos concursos regidos por critérios de 

mérito e sucesso. 

Desse modo, a solução para o que Cecília coloca como limite ainda está por vir: 

formação docente específica no campo da EJA, a qual forneça subsídios para que o professor 

compreenda a necessidade de uma prática docente que dê conta de encaminhamentos 

diferenciados para os alunos que aprendem em tempos desiguais, pois, se são diferentes, por 

que o trabalho precisa ser igual? 

Por outro lado, o relato da professora Clarice – “[...] A falta de respeito para com os 

alunos da EJA, principalmente quando se diz em relação aos direitos a: merenda, currículo 

diferenciado, horário diferenciado e até mesmo projetos diferentes que atendam às necessidades 

deles” (PROFESSORA CLARICE) – denota uma sensibilidade em relação às especificidades 

da EJA e está de acordo com o que aponta Arroyo (2003, p. 11): “Essa clientela precisa de 

formas mais flexíveis de organizar os tempos e espaços, os conteúdos, os processos de 

aprendizagem e as experiências de avaliação”.  

Em suma, os relatos da maioria das professoras denotam que os limites no trabalho 

docente com a EJA estão situados no campo discente. Contudo, não é nossa intenção 

responsabilizar “A” ou “B” por tais limites, cabendo-nos identificá-los a partir dos relatos das 
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professoras. Entretanto, convém ressaltar que toda moeda tem duas faces e que, analogamente, 

esses limites advêm de diferentes vertentes, e não de apenas uma. 

Por outro lado, a professora Rachel menciona a ausência da formação dos professores 

como um limite, dentre outros que ela cita, no trabalho docente. Dessa maneira, concordamos 

com a professora Rachel, pois o professor que trabalha com a EJA precisa ter uma formação 

diferenciada voltada para esse público, conforme determinação do Parecer CNE/CEB n. 

11/2000, que destaca a necessidade da formação de professores para EJA: 

 

[...] 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 

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 (BRASIL, 2000, p. 56). 

 

Frente a esse contexto, reiteramos que a formação docente para o trabalho na EJA 

precisa de preparação longa, aprofundada e específica, o que equivale a uma formação 

interdisciplinar aliada a uma formação continuada com bases teóricas específicas em EJA 

capazes de dar sustentação a uma prática voltada para as singularidades desse público. 

Ainda em se tratando da categoria “Limites no trabalho com a EJA”, a análise dos relatos 

dos gestores da EJA permitiu-nos perceber a recorrente denúncia22 da ausência de formação 

continuada para os professores, o que pode ser conferido no quadro seguinte, quando inquiridos 

acerca da temática: 

 

Quadro 3 – Limites no trabalho docente com a EJA na concepção dos gestores 
 

Questão Respondentes Respostas 

Quais os 

limites/dificul

dades no 

trabalho 

docente com 

essa 

modalidade de 

ensino? 

 

 

Gestora Ana 

Docentes sem formação específica para o trabalho com a EJA, escassez de 

material didático, evasão escolar. 

 

Gestora Marina 

Falta de formação continuada dos professores, distorção idade-série, evasão 

dos alunos e ausência de planejamento pedagógico exclusivo para os docentes 

que trabalham com a EJA. 

Gestor Vinicius  A falta de formação para professores da modalidade EJA, ausência de 

material pedagógico necessário para o bom desempenho dos alunos e falta de 

investimento por parte dos gestores públicos nessa modalidade de ensino. 

 

                                                           
22 Para demarcar a recorrência da denúncia de falta de formação específica para a EJA, recorremos ao grifo em 

negrito nos relatos dos gestores na tabela acima.  
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Questão 

Quais os 

limites/dificul

dades no 

trabalho 

docente com 

essa 

modalidade de 

ensino? 

Respondentes Respostas 

Gestora Martha  Ausência de coordenação pedagógica específica para a EJA, professores sem 

qualificação para o trabalho com esse público, falta de comprometimento 

político e pedagógico de todos os envolvidos com essa modalidade de ensino. 

Gestora Adélia A dificuldade de lidar com o abandono do curso pelos alunos, pois muitos alunos, 

pela necessidade de trabalhar, a busca pelo o trabalho e a falta de motivação, têm 

se afastado da escola/EJA. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa. 

 

Apenas a gestora Adélia não pontua como limites no trabalho docente a falta de 

formação do professor. Ela vê como limite no trato com a EJA a problemática da evasão escolar, 

que ela trata como “abandono do curso”. 

Na verdade, a evasão se configura como um problema educacional já enraizado, 

generalizado que se explica, dentre outros fatores, pela falta de práticas pedagógicas voltadas 

para o público a que se destina, bem como por um currículo que não dialoga com os saberes 

dos educandos, conforme pontua Haddad (2002, p. 89): 

 

A evasão e a repetência apresentam-se como problemas educacionais generalizados, 

cujas razões relacionam-se a múltiplos fatores de ordem política, ideológica, social, 

econômica, psicológica e pedagógica e à ausência de metodologias de ensino que 

incorporem e articulem os conhecimentos dos quais os alunos são portadores.  
 

Portanto, faz-se necessário que o professor busque construir sua prática por meio de 

aulas instigantes, que partam do conhecimento já adquirido pelos alunos, com práticas que 

agucem o desejo do aluno pelo conhecimento, o que pode muitas vezes driblar o cansaço físico 

dos alunos causado pelo trabalho diário, ou seja, com metodologias de ensino pautadas não 

somente em aulas expositivas, mas que envolvam pesquisa, trabalhos em grupo, dinâmicas, 

dentre outros meios para propiciar, além de conhecimentos, a autonomia e o desenvolvimento 

da criatividade e criticidade do aluno. 

 

5.3.4 Possibilidades no trabalho docente com a EJA 

 

No tocante à última categoria que versa sobre as possibilidades no trabalho docente com 

essa modalidade de ensino, as professoras mantêm relação próxima em suas respostas. Todavia, 

a professora Clarice apresenta um posicionamento mais profundo em relação ao respeito e à 
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valorização dos conhecimentos que os alunos trazem consigo, conforme mostra o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4 – Possibilidades no trabalho docente com a EJA na concepção das professoras  

 

Questão Respondentes Respostas 

 

 

 

 

 

 

Quais as possibilidades no 

trabalho docente com essa 

modalidade de ensino? 

 

Professora Cora 

Conquistar esses alunos conversando, ouvindo e 

conscientizando os mesmos sobre a importância do 

estudo e da oportunidade que eles têm. Também 

vejo como possibilidade o trabalho com material 

concreto, atividades diversificadas em geral. 

 

Professora Cecília  

As possibilidades que enxergo são: manter a 

calma, atender um de cada vez e escutar suas 

histórias. 

Professora Clarice  Adaptação do currículo, uso de uma linguagem 

mais acessível a eles, valorização dos 

conhecimentos prévios, ou seja, valorizar o 

máximo os conhecimentos que eles trazem de 

bagagem. 

Professora Rachel Oportunizar a formação continuada e em serviço 

para os professores da EJA, realização de reuniões 

pedagógicas específicas com os professores que 

trabalham com a EJA; organização do quadro 

docente de modo a permanecer na EJA apenas os 

professores que se identificarem com essa 

modalidade de ensino. 

Professora Lygia Criar, refazer e adaptar conteúdos e atividades para 

se adequar ao público da EJA. Realizar trabalhos 

em grupos, debates, ouvir opiniões, experiências e 

orientar os alunos nas atividades. 

Fonte: Elaboração da própria autora com base nos dados de pesquisa. 

 

As professoras Cora, Cecília e Lygia defendem o diálogo como possibilidades no 

trabalho docente com a EJA, para fortalecer a relação entre professor e aluno, rompendo a visão 

de professor como detentor de conhecimento e aluno como mero ouvinte passivo. As 

professoras, ao sugerirem o diálogo com os educandos, enfatizam a escuta desses alunos em 

conformidade com o que expõe Freire (1996, p. 127, grifo do autor): 
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Ensinar exige saber escutar [...]. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, 

fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele. O que jamais faz 

quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, 

necessariamente, fala com ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como 

objeto de seu discurso. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o 

seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele. 

 

Ao ouvir e ser afetivo com os alunos, o professor estará ensinando-lhes a expressar, 

expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As respostas e as 

opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades 

que encontram na assimilação dos conhecimentos (LIBÂNEO, 1994). 

A professora Clarice mantém a mesma linha de pensamento da questão anterior, quando 

aborda a necessidade de um currículo diferenciado para a EJA, apontando, pois, como 

possibilidades a necessidade de adaptação do currículo, o uso de uma linguagem mais acessível 

aos alunos e a valorização dos conhecimentos prévios. Essa visão da respondente encontra 

respaldo em Libâneo (2002, p. 250), bem como no artigo 37 da LDB 9394/96, conforme se 

observa:  

 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996a). 

 

Na versão da maioria dos gestores, as possibilidades no trabalho docente com a EJA 

versam em torno do emprego dos mesmos materiais e técnicas no Ensino Fundamental, o que 

reforça a necessidade de formação específica para os profissionais que lidam com a EJA no 

sentido de lhes qualificar para um trabalho diferenciado, pois se trata de um publico diferente. 

Vejamos no quadro abaixo as respostas dos gestores pesquisados: 
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Quadro 5 – Possibilidades no trabalho docente com a EJA na concepção dos gestores 

 

Questão Respondentes Respostas 

 

 

 

 

 

 

Quais as possibilidades no 

trabalho docente com essa 

modalidade de ensino? 

 

Gestora Ana 

Inserir a EJA nos projetos e eventos do ensino regular. 

 

Gestora Marina 

Atender os alunos da EJA com as mesmas estratégias do 

ensino normal. 

Gestor Vinicius  Utilizar o material pedagógico do Ensino Fundamental para o 

trabalho com a EJA e também planejar de forma conjunta as 

atividades fazendo as adaptações necessárias para auxiliar a 

aprendizagem dos alunos dessa modalidade.  

Gestora Martha  Oferecer o serviço de coordenação pedagógica geral para os 

segmentos do Ensino Fundamental e EJA de forma conjunta. 

Gestora Adélia Diálogo para incentivar os discentes a participar e integrar a 

vida escolar. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa. 

 

Ao citarem como possibilidades no trabalho docente o emprego dos mesmos materiais 

e técnicas no Ensino Fundamental, os gestores, por um lado, acabam negando as especificidades 

do público da EJA  e, por outro lado,  demonstram o desconhecimento das especificidades da 

EJA, fato esse que incide sobre   a necessidade de  formação específica para o trabalho com  

essa modalidade de ensino.  

Para além do uso dos mesmos materiais e técnicas empregadas no Ensino Fundamental, 

a gestora Adélia aponta o diálogo como uma possibilidade de incentivar os discentes a 

participarem e se integrarem à vida escolar. Tal visão vai ao encontro do que afirma Freire 

(1996, p. 153):  

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o momento, 

tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto de reflexão crítica deveria 

fazer parte da aventura docente. A razão ética da abertura, seu fundamento político, 

sua referência pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. 

 

Na perspectiva de Freire, educação e diálogo andam juntos, portanto, o conhecimento 

deve ser dialógico, sem processo de invasão cultural, manipulação e outros meios de 

domesticação que não se adequam quando se almeja compreender as relações homem-mundo, 

em busca da transformação constante da realidade.  

Por fim, as possibilidades para o trabalho docente na EJA -  diferente do que apontaram 

os gestores acima expostos -  deve ser uma prática diferenciada, com respeito à diversidade dos 
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educandos e compromisso de garantir não só a inclusão educacional mas, e principalmente, 

contribuir efetivamente para a redução das desigualdades sócio educacionais e culturais 

causadas por direitos amplamente negados durante séculos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo uma retrospectiva do percurso inicial, a ideia que permaneceu foi a necessidade 

de formação específica dos professores da EJA como subsídio para a construção de prática 

pedagógica sedimentada no respeito às diferenças desse público e uma aprendizagem mais 

significativa. 

No decorrer deste estudo, foram surgindo e aclarando conceitos e referências que foram 

se afirmando à medida que nos aprofundávamos nos estudos. Após o levantamento das 

produções acadêmicas nos bancos de dados da ANPED, ANPAE e CAPES, passamos a deter 

nosso olhar, de forma precisa, para um foco: a formação docente dos professores da EJA na 

concepção desses professores.  

Nessa caminhada, houve momentos de certezas e incertezas; inícios e recomeços. Das 

certezas, sobreviveu o desafio de aprofundar o conhecimento sobre a EJA, atentando-se para os 

limites e possibilidades na formação docente, visto ser este um campo de estudo que merece 

ainda mais pesquisas.  

Um ponto recorrente neste estudo, dentre outros, foi a secundarização da EJA, 

evidenciada em todas as instâncias, desde a municipal até a nacional, contradizendo a conquista 

da EJA enquanto modalidade de ensino. 

Nesse sentido, constatamos que em âmbito local não existe professor que trabalha 

somente com a EJA, pois o profissional que lida com esse público é o mesmo das outras 

modalidades. Contudo, apesar de não ser professor exclusivo da EJA ou ter uma formação 

específica para trabalhar com essa modalidade, o professor tenta realizar um trabalho 

condizente com esse público que, mesmo com limitações, se sedimenta na afetividade, fator 

que expressa o compromisso do professor com os alunos numa prática específica do ser 

humano. 

É mister salientar que a EJA no município de Pindaí, vista por essa perspectiva, revela-

nos de que modo as políticas educacionais e as secretarias de educação vêm sendo conduzidas 

no interior de muitos municípios desse país, trazendo à tona as relações capitalistas que aí se 

abrigam, principalmente se considerarmos o contexto histórico-social da existência da EJA e a 

necessidade ímpar de esse sistema se reconfigurar em novas bases menos excludentes e 

dicotômicas. 

Por fim, a trajetória da EJA desde a LDB 9394/96 tem sido marcada por ações pontuais 

de ensino e programas aligeirados e descontínuos, o que faz com que essa modalidade seja 
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encarada como “menos importante”, revelando-se ainda pior quando se trata da formação 

docente nessa área. 

Ao empreendermos uma revisão bibliográfica sobre a história da EJA, percebemos que 

sempre houve “movimentos de vai e vem”, ou seja, em determinados momentos se “enxerga” 

a EJA, já em outros, simplesmente esta desaparece. Assim, a EJA é permanentemente amadora, 

tendo em vista o grande número de ações empreendidas, cuja continuidade é sempre 

interrompida. 

Por esse viés, os resultados deste estudo nos permitem afirmar que no município de 

Pindaí/BA não há cursos de formação continuada voltados para a EJA e, em se tratando da 

formação inicial das professoras pesquisadas, contamos com profissionais com as seguintes 

licenciaturas: Pedagogia, Letras, Geografia, História e Matemática. Desse modo, percebemos 

que, apesar de licenciaturas distintas, todas elas são da área de Humanas, o que talvez explique 

o caráter humanístico que as análises dos relatos revelaram na sua maioria. 

Neste estudo, as professoras pesquisadas não se identificam como “professoras da EJA”. 

Esse perfil ainda está por construir, contudo, mesmo sem essa identidade formada, e carente de 

uma formação específica essencialmente voltada para a EJA, o professor que trabalha com essa 

modalidade de ensino do município de Pindaí/BA realiza um trabalho que tem contribuído para 

a aprendizagem dos alunos.  

Tal assertiva se justifica porque, em seus relatos, as professoras demonstram 

conhecimento, respeito e sensibilidade frente às especificidades desse público e um trabalho 

que leva em conta a análise da realidade social, fomentando uma práxis, na medida em que, no 

decorrer do processo, não apenas se ensina, mas também se aprende. 

Contudo, isso não implica afirmar que não há a necessidade de formação específica para 

esses profissionais, pois esse resultado a que chegamos é fruto de um trabalho que tem por base 

“ensaio e erro”, e isso não deve ser parâmetro para a educação. Ademais, não podemos 

generalizar tais resultados como se todos os professores realizassem a mesma prática. Por outro 

lado, para as professoras pesquisadas, a formação inicial e continuada específica para a EJA 

poderia potencializar o trabalho docente, tornando-o mais exitoso. 

Desse modo, entendemos que no município de Pindaí-Bahia, a formação docente 

específica para o professor da EJA é de suma relevância e para tanto urge a mobilização do 

poder público para   essa questão. Contudo, enquanto essa formação específica do professor da 

EJA não acontece, não se pode aguardar simplesmente. É preciso dar visibilidade a essa questão 

através da cobrança – seja nas reuniões pedagógicas das escolas, nos círculos de diálogos entre 

os próprios professores no seio de cada instituição que oferece a EJA, seja nas reuniões de 
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sindicato ou diretamente com o gestor municipal -  o que não pode acontecer é permitir que os 

profissionais da EJA tenham uma formação sedimentada apenas nos saberes da experiência.   

Em linhas gerais, consideramos que a formação do professor da EJA deve ser um 

processo que envolve o olhar atento dos segmentos sociais, desde a agência financiadora, se for 

o caso, passando pelas universidades, instituições escolares, até outros atores educacionais, na 

medida em que a ação docente nas classes de EJA envolve práticas plurais para a promoção da 

aprendizagem na diversidade, não sendo suficiente apenas a graduação.  

A formação do professor da EJA deve ser orientada para que este tenha uma participação 

mais ativa no âmbito da profissão, bem como lhe dê autonomia e capacidade de lidar com as 

transformações que têm ocorrido na esfera da economia, da cultura e da sociedade no seu todo. 

Por fim, a formação do profissional da EJA carece desde sempre de um olhar mais 

acurado e crítico. É preciso que esses profissionais tenham uma formação acadêmica específica 

que lhes qualifique para o exercício da docência nessa modalidade de educação. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

PROFESSOR 

 

  

Título do estudo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Limites e Possibilidades na 

Formação Docente no município de Pindaí-Bahia. Pesquisadora responsável: Sizelândia Marta 

dos Santos Souza. Instituição/ Departamento: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) / Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Acadêmico. Professora 

Orientadora: Dr. Sheila Cristina Furtado Sales. Telefones da pesquisadora responsável para 

contato: (77) 3667- 2334 / 9991-6466        

 

 

Prezado (a) Senhor (a) Professor ( a):    

 

 

Estamos realizando um estudo sobre os Limites e Possibilidades na Formação Docente da 

Educação de Jovens e Adultos no município de Pindaí-Bahia, e como Vossa Sª.  é responsável 

por uma instituição que oferece a EJA, convidamos  Vossa Sª. a participar desta pesquisa e 

esclarecemos de antemão que sua participação, embora extremamente importante, é totalmente 

voluntária e que todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial. Sua 

participação consistirá em responder a um questionário, onde o seu nome e o nome dos demais 

participantes da pesquisa não serão divulgados em hipótese alguma. Enfatizamos de maneira 

contundente a necessidade de Vossa Sª. compreender as informações e instruções contidas neste 

documento e que a pesquisadora deverá responder a todas as suas dúvidas antes de V. Sª. se 

decidir a participar. Temos por objetivo neste estudo analisar como a formação inicial do 

professor da EJA tem contribuído para a prática pedagógica nessa modalidade de ensino. Para 

a realização da pesquisa, utilizaremos como procedimentos: questionário para professores e 

gestores da EJA, além da análise de documentos em níveis municipal, estadual e nacional que 

tratam da EJA.  

Considerando o que expõe a Resolução 196/96 – CNS, toda pesquisa com seres humanos 

envolve riscos e, dessa forma, citamos como possíveis riscos: possibilidade de danos às 

dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano 

participante da pesquisa. Por outro lado, também haverá benefícios, dentre os quais podemos 

citar: maior conhecimento sobre os limites e possibilidades da Educação de Jovens e Adultos 

no Município de Pindaí, além de possibilitar aos sujeitos da pesquisa melhoria no processo de 

formação docente para a EJA. Desse modo, caso Vossa Sª.  sinta desconforto ao responder ao 

questionário ou qualquer informação cedida lhe traga algum constrangimento ou prejuízo, 

poderá suspender e desistir de participar quando quiser. No momento em que houver 

necessidade de esclarecimento de dúvidas, as pesquisadoras podem ser encontradas pelos 
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telefones (77) 99191 – 6466 e (77) 8848-7210. Este projeto de investigação foi cadastrado no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

o qual, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tem como 

objetivo assegurar “o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos”. Maiores informações 

podem ser obtidas pelo telefone: (73) 3528 9727, e-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou 

cepjq@uesb.edu.br, e endereço: Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB. 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. CAP – 1º andar. Av. José Moreira 

Sobrinho, s/n – Bairro: Jequiezinho. CEP: 45206510. Jequié – Bahia    

 

Neste sentido, caso esteja de acordo, solicitamos que preencha os dados abaixo e assine este 

Termo.                                                

 

 

Vitória da Conquista - BA, ______ de________________ de 2016.     

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ R.G. 

____________________   

Assinatura do (a) participante da pesquisa _____________________________________ Profa. 

Dra. Sheila Cristina Furtado Sales (Pesquisadora responsável): _______________ 

Sizelândia Marta dos Santos Souza (Pesquisadora-colaboradora): __________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

GESTOR 

 

  

Título do estudo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Limites e Possibilidades na 

Formação Docente no município de Pindaí-Bahia. Pesquisadora responsável: Sizelândia Marta 

dos Santos Souza. Instituição/ Departamento: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) / Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Acadêmico. Professora 

Orientadora: Dr. Sheila Cristina Furtado Sales. Telefones da pesquisadora responsável para 

contato: (77) 3667- 2334 / 9991-6466        

 

 

Prezado (a) Senhor (a) Gestor:    

 

 

Estamos realizando um estudo sobre os Limites e Possibilidades na Formação Docente da 

Educação de Jovens e Adultos no município de Pindaí-Bahia, e como Vossa Sª.  é responsável 

por uma instituição que oferece a EJA, convidamos  Vossa Sª. a participar desta pesquisa e 

esclarecemos de antemão que sua participação, embora extremamente importante, é totalmente 

voluntária e que todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial. Sua 

participação consistirá em responder a um questionário, onde o seu nome e o nome dos demais 

participantes da pesquisa não serão divulgados em hipótese alguma. Enfatizamos de maneira 

contundente a necessidade de Vossa Sª. compreender as informações e instruções contidas neste 

documento e que a pesquisadora deverá responder a todas as suas dúvidas antes de V. Sª. se 

decidir a participar. Temos por objetivo neste estudo analisar como a formação inicial do 

professor da EJA tem contribuído para a prática pedagógica nessa modalidade de ensino. Para 

a realização da pesquisa, utilizaremos como procedimentos: questionário para professores e 

gestores da EJA, além da análise de documentos em níveis municipal, estadual e nacional que 

tratam da EJA.  

Considerando o que expõe a Resolução 196/96 – CNS, toda pesquisa com seres humanos 

envolve riscos e, dessa forma, citamos como possíveis riscos: possibilidade de danos às 

dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano 

participante da pesquisa. Por outro lado, também haverá benefícios, dentre os quais podemos 

citar: maior conhecimento sobre os limites e possibilidades da Educação de Jovens e Adultos 

no Município de Pindaí, além de possibilitar aos sujeitos da pesquisa melhoria no processo de 

formação docente para a EJA. Desse modo, caso Vossa Sª.  sinta desconforto ao responder ao 

questionário ou qualquer informação cedida lhe traga algum constrangimento ou prejuízo, 

poderá suspender e desistir de participar quando quiser. No momento em que houver 

necessidade de esclarecimento de dúvidas, as pesquisadoras podem ser encontradas pelos 
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telefones (77) 99191 – 6466 e (77) 8848-7210. Este projeto de investigação foi cadastrado no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

o qual, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tem como 

objetivo assegurar “o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos”. Maiores informações 

podem ser obtidas pelo telefone: (73) 3528 9727, e-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou 

cepjq@uesb.edu.br, e endereço: Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB. 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. CAP – 1º andar. Av. José Moreira 

Sobrinho, s/n – Bairro: Jequiezinho. CEP: 45206510. Jequié – Bahia    

 

Neste sentido, caso esteja de acordo, solicitamos que preencha os dados abaixo e assine este 

Termo.                                                

 

 

Vitória da Conquista - BA, ______ de________________ de 2016.     

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ R.G. 

____________________   

Assinatura do (a) participante da pesquisa _____________________________________ Profa. 

Dra. Sheila Cristina Furtado Sales (Pesquisadora responsável): _______________ 

Sizelândia Marta dos Santos Souza (Pesquisadora-colaboradora): __________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO – PROFESSORES 

 

Nome _________________________________________________________________  

Endereço_______________________________________________________________ 

Celular: ____________________ Telefone comercial __________________________  

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Município onde cursou o ensino médio _____________________________________  

Estado ___________________________ Ano de conclusão ______________________  

Curso de graduação_________________________________________Concluído na 

instituição ________________________________ no ano de_________________________  

No município de _________________________________no estado____________________ 

Tempo de atuação na Educação: ________________________________________________ 

Tempo de atuação na EJA: _____________________________________________________ 

 

1 – Qual a sua concepção sobre a EJA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Como se deu sua inserção no contexto da EJA? O que levou você a trabalhar com essa 

modalidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 – Quais os limites/dificuldades no trabalho docente com essa modalidade de ensino?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4 – Quais possibilidades você enxerga para um trabalho mais efetivo nesse ensino?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 – Discorra sobre sua trajetória profissional na EJA:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO – GESTORES 

 

Nome _______________________________________________________________  

Endereço_____________________________________________________________ 

Local de Trabalho _____________________________________________________  

Município onde cursou o Ensino Médio _________________Estado ______________ 

Graduação em ______________________________Concluída no ano de __________ 

Na Instituição __________________________________________________________ 

Município de ___________________________Estado _________________________ 

Tempo de atuação como gestor nessa instituição __________________  

 

1 – Como você vê a EJA na sua escola? Que lugar ela ocupa comparando com as outras 

modalidades de ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Como acontece a formação dos professores que trabalham com a EJA? É ofertado algum 

curso de formação continuada a esses profissionais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 – Você acredita que a formação do professor que trabalha com a EJA dá conta das 

especificidades desse público? Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4 – Quais são as dificuldades que a escola enfrenta no trabalho com a EJA?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Como a escola enfrenta tais dificuldades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 – Sinta-se à vontade para destacar quaisquer outros aspectos que julgar merecedores em se 

tratando da Formação de Professores da EJA no município de Pindaí-Bahia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

MUITO OBRIGADA! 


