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“ Os educadores da EJA são os mais recentes 

andarilhos  da educação brasileira. Há que lhes 

dar atenção. Escutá-los com cuidado. Ouvi-los 

mais devagar. Atentar  para suas histórias. Elas 

são feitas de pedaços de vida e morte. De 

sucessos e fracassos. De avanços e recuos. De 

alegrias e tristezas. Suas mãos podem estar 

vazias de verdades, mas seus corações e mentes 

estão cheios de ideias, de desejos, de 

aprendizados.” 

 

(BARCELOS, 2006, p. 82) 

 



 
 

RESUMO 
 

Esta pesquisa versa sobre os saberes experienciais de professores da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e tem como objetivo principal compreender de que forma os saberes 

experienciais contribuem para atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

EJA. Este estudo que nos permitiu aprofundar conhecimentos no campo da EJA e dos 

saberes docentes foi direcionado pela seguinte questão fundante: De que forma os saberes 

experienciais contribuem para a atuação docente nos anos iniciais do Ensino fundamental na 

EJA? Constitui-se em uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida através do método 

autobiográfico, utilizando-se como técnica de produção as narrativas autobiográficas orais 

para realização do levantamento dos dados empíricos. A pesquisa foi desenvolvida em duas 

escolas municipais, localizadas na cidade de Poções/Bahia, por intermédio das narrativas 

autobiográficas de quatro professoras da EJA, sujeitos ativos que colaboraram e 

protagonizaram esta pesquisa, sendo possível apreender o explícito e o implícito a respeito 

das experiências formativas vivenciadas por elas, da organização do ensino e de suas práticas 

pedagógicas e das contribuições dos saberes experienciais para atuação docente na 

modalidade. Para análise e sistematização dos dados, baseou-se nos pressupostos da análise 

dialógica do discurso na perspectiva filosófica de Mikhail Bakhtin, especificamente sobre o 

discurso/enunciado dos atos responsáveis/responsivos expressos pelos sujeitos em suas 

narrativas autobiográficas. As análises das narrativas das professoras permitem afirmar que 

os saberes experienciais são os saberes que melhor contribuem para sua atuação docente na 

EJA. Os resultados revelam que esses saberes contribuem de várias formas com o trabalho 

docente na modalidade, pois é um saber útil, necessário, interativo, coerente com a atuação 

docente, atende aos objetivos educacionais, contempla o contexto e as especificidades da 

EJA, norteia a ação do professor, propicia certezas e segurança, corresponde às expectativas 

da função da profissão, é a base do “saber-ensinar”. Diante de tais revelações, concluímos 

que as professoras identificam os saberes experienciais como eixo estruturante de suas 

práticas pedagógicas na EJA. 

 

Palavras-chave: Saberes Experienciais. Saberes docentes. Educação de Jovens e Adultos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research talk about the experiential knowledge of teachers of young and Adults 

Education (EJA) and it has the main objective to understand in which way the experiential 

knowledge contributes to teaching performance in the initial years of elementary school in the 

EJA. This study, that allowed us to more understanding in the area of EJA and the teaching 

knowledge, was guided for this fundamental question: How do experiential knowledge 

contribute to the teaching performance in the initial years of EJA? It is a research of 

qualitative nature, developed through the autobiographical method, using as production 

technique, oral autobiographical narratives for the realization of empirical data. The research 

was developed in two municipal schools, located in the city of Poções / Bahia, through the 

autobiographical narratives of four teachers of the EJA, active people who collaborated and 

made this research, being possible to learn the explicit and the implicit about the formative 

experiences lived for them .the organization of teaching and its pedagogical practices and the 

contributions of experiential knowledge to teaching performance in the modality. For analysis 

and systematization of the data, it was based on the presuppositions of the dialogical analysis 

of the discourse in the philosophical perspective of Mikhail Bakhtin, specifically on the 

speech / statement of the responsible / responsive acts expressed by the subjects in their 

autobiographical narratives. The analysis of teachers' narratives allows us to affirm that 

experiential knowledge are the knowledge that more contributes to their teaching atuation in 

the EJA. The results show that these knowledge contribute in the several ways with the 

teaching work in the modality, because it is a useful know, necessary, interactive, coherent 

with the teaching performance, attends the educational objectives, contemplates the context 

and the specificities of the EJA, guide the action of the teacher, propitiates certainties and 

security, corresponds to the expectation   of the profession’s function, is the basis of "know-

teach". In the some revelations, we concluded that the teachers identify the experiential 

knowledge as the structuring axis of their pedagogical practices in the EJA. 

 

Keywords: Experiential Knowledge. knowledge teachers. Young and Adults Education. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS...  MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA SOBRE A 

AVENTURA DE ENSINAR JOVENS E ADULTOS 

 

As vivências de um professor, ao longo de sua trajetória profissional, estão 

contextualizadas historicamente na perspectiva de construção do tempo 

presente. Reconstruir o vivido permite esclarecer, em parte, o enfrentamento 

dos desafios epistemológicos da atividade docente, em que as motivações de 

vida estão intimamente ligadas. O pessoal e o profissional fazem parte de 

uma totalidade - o eu (BASTOS; COLLA In: ABRAHÃO, 2004, p.466).  

 

As primeiras palavras serão descritas para demarcar, por meio de uma narrativa 

autobiográfica, os movimentos que geraram a pesquisa, demonstrando as inquietudes e 

desejos que me1 levaram a fazer este estudo, situando a origem do objeto na minha trajetória 

acadêmica e profissional.  

Filha de Vivaldo Santos Oliveira Alves e Maria Lúcia Moreira Alves entrei em cena  

no dia 16 de junho de 1981, às 04h, na cidade de Itabuna2. Minha trajetória escolar iniciou-se 

no ano de 1985, aos quatro anos de idade, quando ingressei na Educação Infantil da Escola 

Edgar Ferreira Bonfim, no município de Itajú do Colônia3, cidade onde vivi a minha primeira 

infância. Nesta escola aprendi a ler e escrever por meio do método silábico4. Gostava muito 

de ir à escola. 

Ao final de 1988, minha família e eu fomos morar em Poções5, cidade do sudoeste da 

Bahia que nos acolheu, onde vivi o resto da infância, a adolescência e resido até o momento. 

Também foi neste município que cursei todo o Ensino Fundamental, Ensino Médio e passei a 

exercer a docência.   

                                                           
1 Torna-se importante frisar que esta parte do texto está escrita em primeira pessoa do singular, por se tratar de 

um estudo cujo objeto foi definido com base nas experiências da professora, que ora se faz pesquisadora. 
2 O município de Itabuna – BA, fica localizado na região sul do Estado. O município se estende por 401,02 km² e 

contava com 204 667 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 473,6 habitantes por km² no 

território do município. Vizinho dos municípios de Itajuípe, Ilhéus e Buerarema. Fonte: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291480&search=bahia|itabuna. Acesso em 

22/01/2017. 
3 Pertecendo à Região Sudoeste da Bahia, e situado a 15° 8’ 29” de latitude sul e 39° 13’ 28” de longitude oeste, 

o Município de Itajú do Colônia possui uma área de 1.221,8 Km². Limita-se com os municípios de Itororó, 

Itapetinga, Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória, Itapé, Jussari, Camacan e Pau Brasil. Fonte: 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=291540&search=||infogr%E1ficos:-hist%F3rico. 

Acesso em 22/01/2017. 
4 Segundo De Paula (2010) o método silábico surgiu no século XVIII como proposta de superação da soletração 

e deu início ao processo de alfabetização a partir da sílaba. 
5 O Município de Poções está localizado na Região Sudoeste do Estado da Bahia. Apresenta 937,2 km² e contava 

com 44 701 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 54,2 habitantes por km² no território do 

município. Vizinho dos municípios de Planalto, Iguaí, Nova Canaã, Boa Nova, Anagé e Bom Jesus da Serra. 
Fonte:  
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292510&idtema=16&search=||s%EDntese-das-

informa%E7%F5es. Acesso em 22/01/2017. 

http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-itabuna.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-itajuipe.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ilheus.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-buerarema.html
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291480&search=bahia|itabuna
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=291540&search=||infogr%E1ficos:-hist%F3rico
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pocoes.html
http://www.cidade-brasil.com.br/estado-bahia.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-planalto.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-boa-nova.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-bom-jesus-da-serra.html
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292510&idtema=16&search=||s%EDntese-das-informa%E7%F5es
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292510&idtema=16&search=||s%EDntese-das-informa%E7%F5es
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O que marcou a minha infância na escola são as lembranças das provas de matemática, 

que eram todas manchadas por lágrimas do meu choro, do não aprender, da ignorância dos 

números, da dificuldade, do medo que tinha do bicho papão da Matemática.  Essas marcas por 

muitos anos permaneceram na minha vida escolar.     

Em 1997 comecei a cursar o Ensino Médio - Formação Geral6 no turno vespertino e 

Magistério7 no noturno. Foi no segundo ano de Magistério, no estágio supervisionado8, que 

tive a oportunidade de exercer a docência. Estagiei em uma turma de alfabetização de 

crianças. Em 1999, no terceiro ano do Magistério, fui convidada pelo coordenador do estágio 

para lecionar em uma turma de 4ª9 (quarta) série, então, fiz o estágio supervisionado 

remunerado. Na época, os alunos do magistério, noturno, não podiam estagiar na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA10), porque as suas aulas funcionavam à noite.  Depois fui convidada a 

ministrar aula no Programa Integração AABB Comunidade.  

Percebo, neste momento, que o curso de habilitação em Magistério foi uma 

experiência que me marcou profundamente, muito importante para a minha formação, serviu 

como alicerce para o curso de graduação. Lembro que foi durante o curso de Magistério que 

tive contato, ainda que superficialmente, com algumas leis, parâmetros curriculares e teorias 

de renomados estudiosos da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Psicologia como: 

Jussara Hoffmann, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Demerval Saviani, Auguste Comte, Émile 

Durkheim, Platão, Sócrates, entre outros, que me instigou a prestar o vestibular para o curso 

de Pedagogia, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da 

Conquista. 

Comecei cursar Licenciatura Plena em Pedagogia no segundo semestre de 2001. Em 

2002, fui convocada para lecionar no turno vespertino e noturno. No período noturno tive a 

oportunidade de lecionar para jovens e adultos, o que foi um grande desafio e ao mesmo 

tempo uma aventura, pois não tinha experiência e nem formação para atuar na modalidade de 
                                                           
6 O Ensino Médio de Formação Geral segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em 

seu artigo 35 é a etapa de conclusão da educação básica que objetiva garantir as aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e práticas sociais e de trabalho (BRASIL, 1996). 
7 O magistério era o curso de nível médio que habilitava o professor para lecionar na Educação Infantil e nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Mas o curso deixou de existir com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) e o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelecendo o nível superior como a 

formação mínima exigida para todos os professores da Educação Básica.   
8 O estágio supervisionado era uma disciplina prática de ensino que integrava o Curso de Ensino Médio em 

Magistério.  
9 Equivale ao 5º ano do Ensino Fundamental de nove anos. 
10 A nomenclatura (EJA), Educação de Jovens e Adultos, utilizada no presente trabalho, é a terminologia 

estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, em substituição ao Ensino 

Supletivo anteriormente instituído pela Lei nº. 5.692/71. A nomenclatura também é enfatizada no Parecer 

CEB/CNE 11/2000 que fundamentou a Resolução do CNE de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

EJA. 
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EJA. A habilitação em Magistério e as disciplinas iniciais da graduação em Pedagogia, não 

abordaram sobre a EJA. Logo, podemos verificar que essa é a realidade da formação de 

professores em EJA, em nosso país. O professor de EJA, em sua grande maioria, não se 

considera capacitado para lidar com as singularidades e complexidades desta modalidade 

educativa.    

Neste momento, para compensar essa lacuna, fui pesquisar sobre essa modalidade e 

buscar na própria turma suas motivações e expectativas em relação à escola e ao trabalho do 

professor, o que me ajudou a entender as diferenças desta modalidade para o ensino regular. O 

momento das Atividades Complementares (AC) também era uma ocasião favorável de reunir 

com os colegas para discutir sobre a prática pedagógica na EJA, uma vez que nestes encontros 

havia trocas de experiência. Segundo Jorge Larrosa Bondía, “A experiência é o que nos passa, 

o que nos acontece, o que nos toca” (2002, p.21).    

No sexto período do curso, no primeiro semestre de 2004, tive a oportunidade de 

cursar a disciplina de Educação de Jovens e Adultos, momento ímpar, de diálogos, debates e 

aprendizado proporcionado por um professor da UESB, porém, pouco tempo para discutir 

tudo que estava planejado, carecendo, segundo o professor, da continuidade da disciplina em 

outro semestre. Diante disso, para a nossa turma não foi oportunizado essa disciplina 

organizada em mais de um semestre, ficando a expectativa de outras discussões, pesquisas e 

práticas sobre a EJA. Também foi inviável, durante a graduação, cursar o estágio na EJA por 

residir em outra cidade.         

 Ao cursar, no sétimo semestre, em 2005, a disciplina Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica I, como avaliação parcial, foi solicitado, pela professora da disciplina, um 

trabalho sobre a estrutura e funcionamento de algum nível ou modalidade educativa. 

Particularmente, como exercia a docência na EJA e estava engajada com esses estudos, fui 

instigada a fazer o meu trabalho nessa modalidade da educação. No semestre seguinte, na 

segunda parte dessa disciplina, coordenada por outro professor, foi solicitado que fizéssemos 

um artigo sobre políticas públicas. Como consequência dessa solicitação, elaborei um artigo 

sobre Políticas Públicas de Formação do Professor da EJA no Município de Poções-Ba.  

Após habilitação no curso de Magistério, na Graduação em Pedagogia e experiência 

na docência em EJA foram sendo acumulados saberes docentes, mesmo assim ainda 

permanecem vários questionamentos sobre a EJA e o desejo de contribuir para que essa 

modalidade educativa, de fato, assegure o desenvolvimento integral do aluno, propicie a estes 

alunos a aquisição das competências básicas, viabilizando sua inclusão no mundo do 

trabalho, em estudos superiores e concomitantemente capacitando-o para interagir 
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socialmente e transformar a sociedade. Diante desse pensamento e dessa vontade, 

buscava qualificar minha prática docente, para subsequentemente contribuir na 

formação de meus alunos. Desejava pesquisar sobre a profissionalização e saberes do 

professor de EJA e levava comigo a esperança e a expectativa de que uma especialização 

contribuiria para responder meus questionamentos e atender meus anseios. 

Em busca dessa aspiração, em 2006, fui aprovada no curso de Pós-Graduação da 

UESB, campus Vitória da Conquista, na Especialização em Educação, Cultura e Memória, na 

linha de pesquisa Políticas Educacionais e Formação de Professores, oferecida pelo Museu 

Pedagógico, promovido pelo Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) e pelo  

Departamento de Ciências Exatas (DCE). Durante o curso, aprendi muito sobre a EJA, pois 

discutimos e analisamos sobre as políticas públicas para essa modalidade educativa, as 

relações entre as políticas públicas e trabalho escolar, as políticas públicas para a formação de 

professores no Brasil, o seu contexto de produção e as suas relações com o processo 

formativo do docente, entre outras questões. Paralelamente, meu contrato de docente tinha 

vencido. Porém, logo após fui convidada a compor o corpo docente de uma escola particular e 

fui aprovada no concurso público do Estado e em dois concursos públicos municipais em 

Nova Canaã e Poções para o cargo de coordenadora pedagógica. 

A possibilidade de trabalhar como docente de EJA e as aprendizagens construídas nos 

cursos de Pedagogia e de Especialização foi uma experiência significativa que acrescentou 

aspectos fundamentais para minha prática docente. Posso confessar que no decurso do 

desenvolvimento do meu trabalho com as turmas de EJA fui me qualificando e me 

constituindo como educadora desta modalidade educativa.  

Diante de tantas inquietações intelectual e pessoal sabia que poderia avançar e que 

muito ainda tinha a aprender e a contribuir. O projeto de conclusão da especialização me 

possibilitou ser aprovada, em 2015, na Pós-Graduação em Educação, em nível de Mestrado da 

UESB, em Vitória da Conquista, na linha de pesquisa Currículos e Práticas Educacionais. 

Acredito que fui desafiada a continuar a caminhada a partir da convicção de que os jovens e 

adultos têm o direito a uma educação de qualidade. Assim, a minha trajetória, construída a 

partir das experiências passadas, das circunstâncias atuais de vida e de sonhos projetados para 

o futuro me possibilitou o encontro com o objeto, motivando-me a realizar a presente 

pesquisa.                 
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CAPÍTULO 1 – PASSOS INICIAIS...   UMA INTRODUÇÃO 

 

Talvez [...] não sejamos outra coisa que não um modo particular de 

contarmos o que somos. E, para isso, para contarmos o que somos talvez 

não tenhamos outra possibilidade senão percorrermos de novo as ruínas de 

nossa biblioteca, para aí tentar recolher as palavras que falem por nós. [...] 

que podemos cada um de nós fazer, sem transformar nossa inquietude em 

história? [...] cada um tenta dar sentido a si mesmo como um ser de palavras 

a partir das palavras e dos vínculos narrativos que recebeu [...] (LAROSSA, 

2010, p.22).  

  

  As nossas inquietudes nos possibilitam ser sujeito autor e protagonista de uma história. 

Elas nos impulsionam a fazer do conhecimento a mola mestra da vida e do sentido de ser e de 

interpretar os novos caminhos. A inquietude de nós professores desvela-se na pesquisa que 

nos alimenta como profissionais da educação, além de alicerçar as práticas pedagógicas.   

Esta pesquisa é fruto de nossa inquietude e constitui uma atividade dialógica 

(FARACO, 2009), que se materializa por gestos interpretativos, por contínua atribuição de 

sentidos e significados das ações humanas. Desvelam-se, nesse estudo, o encontro de 

cosmovisões e orientações axiológicas, envolvendo uma dimensão de pluralidade. 

O processo relatado nesse estudo é polifônico (FARACO, 2009), ou seja, atravessado 

por muitas vozes equipolentes, com diferentes modos de pensar e ver o mundo. Desse modo, 

os atos enunciativos desse estudo configuram-se como atos responsáveis/responsivos.  

Nossos primeiros passos foram dados para delimitar o foco do estudo, expor questões 

relevantes a respeito da EJA, evidenciar sobre a formação de professores para atuar nesta 

modalidade, demonstrando a relevância social e científica da pesquisa.   

Neste momento inicial, também mostramos como desencadeou a discussão sobre 

saberes docentes no Brasil e apresentamos um levantamento de estudos já desenvolvidos 

sobre os saberes experienciais na EJA, nos últimos anos, contextualizando a questão 

norteadora e os objetivos de pesquisa que conduziram a investigação, além de comprovar a 

sua importância para o conhecimento acadêmico. Posteriormente, exibiremos a organização 

da dissertação.   

 

1.1 Delimitação do Estudo 

 

Esta pesquisa aborda acerca dos saberes experienciais e suas contribuições para a 
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atuação docente nos anos iniciais11 do ensino fundamental na EJA. Entretanto, todos os 

demais saberes docentes também serão considerados, uma vez que os saberes experienciais 

são compostos de todos os outros (TARDIF, 2014).  

Os saberes produzidos pelo professor no exercício e na prática da docência, ou seja, 

os saberes experienciais, objeto de estudo desta pesquisa, têm como lugar social a EJA, 

especificamente a prática do professor que atua nos anos iniciais do ensino fundamental, 

nesta modalidade educativa, a qual, conforme dissertaremos, possui uma história complexa, 

com um histórico de negação e marginalização no que se refere à implementação de políticas 

educacionais para o seu desenvolvimento.   

Em sua relação com a prática e com as condições impostas pela profissão, o professor 

constantemente produz saberes específicos, sistematizados e não sistematizados, que, 

associados a outras formas de conhecer, constituem e legitimam a identidade do professor, 

concebendo-se aspectos de suma importância nas práticas educativas. Desse modo, 

entendemos o professor como mobilizador de conhecimentos, que durante sua carreira 

profissional constrói e reconstrói saberes fundamentados em sua trajetória de vida, na sua 

formação docente e na prática da profissão em diferentes contextos, buscando adequá-los às 

necessidades e desafios postos pela diversidade de situações vivenciadas nos espaços 

escolares.  

No exercício de sua profissão e diante de várias ações pedagógicas cotidianas, como o 

planejamento das aulas, uso de metodologias, preparo de atividades pedagógicas, realização 

das aulas, coordenação e administração da sala de aula, definição de mecanismo de avaliação, 

dentre outras, o professor, além de utilizar diferentes saberes necessários à realização da 

prática pedagógica, recorre aos saberes experienciais.       

 Diante dessas circunstâncias, o presente estudo objetiva a responder a seguinte 

questão: De que forma os saberes experienciais contribuem para a atuação docente nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental na EJA? 

 Nessa perspectiva, a pesquisa tem como objetivo compreender de que forma os 

saberes experienciais contribuem para atuação docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na EJA e, especificamente: constatar se os saberes experienciais mobilizados 

pelos professores contemplam as especificidades do educando da EJA; verificar a 

contribuição dos diversos cursos de formação realizados pelos professores para sua atuação 

                                                           
11 Anos iniciais do Ensino Fundamental equivale da 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental de oito anos. 
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docente; como também identificar aspectos que interferem, de forma positiva e negativa, na 

prática pedagógica dos professores nos anos iniciais na EJA. 

Cabe aqui frisarmos que neste estudo o trabalho docente será compreendido por meio 

da pesquisa de caráter qualitativo, com abordagem no método autobiográfico, ou seja, 

procedimento de investigação que permite compreender e representar os fenômenos da 

realidade, o que é vivido, com rigor e cientificidade (SOUZA, 2008). O método 

autobiográfico, expresso através de narrativas12, poderão elucidar os saberes da experiência 

construídos pelos professores sujeitos do estudo, e através da análise dialógica do discurso, 

baseada na concepção do filósofo Mikhail Bakhtin, permitirão esclarecer a questão 

norteadora e os objetivos investigados.  

Do ponto de vista profissional e social, este estudo intenciona contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade, com a formação do pesquisador, sujeitos colaboradores da 

pesquisa e demais professores de EJA, gestores e alunos jovens e adultos. Considerando os 

saberes experienciais dos professores da EJA como elemento essencial para este estudo, 

também será possível apresentar alternativas para elaboração e efetivação de políticas 

públicas de formação continuada para esta modalidade educativa.  

Na perspectiva acadêmica e científica, a presente pesquisa pretende colaborar com a 

formação inicial de acadêmicos, servindo de base para aulas, provocar novas pesquisas, 

além de ser um contributo científico por ser um investimento em estudos voltados à 

identificação de conhecimentos específicos para a formação de profissionais de EJA. 

 Abordar, analisar e refletir sobre os saberes experienciais, práticas docentes e 

formação do professor de EJA, exige um olhar abrangente sobre a história, conquistas e 

desafios dessa modalidade que ficou, por vários séculos, à margem das políticas públicas.  

 

1.2 Aspectos relevantes sobre a Educação de Jovens e Adultos 

 

 Partimos da compreensão de que a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade 

da Educação Básica13 que objetiva educar jovens e adultos que não conseguiram, por várias 

razões, seja econômica, social, geográfica, familiar, cultural, entre outras, terem acesso ou 

                                                           
12 Nesta pesquisa, entendemos as narrativas como relatos orais ou escritos de professores sobre suas experiências 

docente.     
13 O sistema educacional brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica é o 

primeiro nível do ensino escolar no Brasil e a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9394/96, passou a ser estruturada por etapas englobando Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio e modalidades de ensino como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Indígena, 

Educação Especial, Educação do Campo e Educação Profissional. 
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concluírem a educação formal durante a infância e/ou adolescência, período considerado 

adequado pela legislação14 educacional vigente. Nesta reflexão, isso significa que a EJA, 

configura-se como uma modalidade educativa inscrita no campo do direito e está 

inevitavelmente comprometida com a educação das camadas populares e com a superação das 

diferentes formas de exclusão e discriminação existentes em nossa sociedade.      

 Ao refletirmos sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, podemos inferir que 

sua história é marcada por avanços e desafios. Os avanços ocorrem a passos lentos e são 

representados em termos legais, pois verificamos algumas conquistas relacionadas à 

legislação que regem esta modalidade educativa. E os desafios são vários, conforme veremos 

adiante. 

 A EJA começou a receber uma atenção por parte do governo apenas em meados de 

1940. “Foi somente ao final da década de 1940 que a educação de jovens veio se firmar como 

um problema de política nacional” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.110). Após 1945, a EJA 

ganhou destaque dentro da preocupação geral com a universalização da educação elementar, 

iniciativa em defesa da redemocratização15 nacional. Antes da EJA se constituir como 

modalidade de ensino foram promovidas muitas campanhas, movimentos populares e 

programas emergenciais, sob contexto divergentes, porém, com objetivo comum, escolarizar 

jovens e adultos que não o fizeram em idade adequada.  

Paiva (1973) ressalta que a década de 40 foi propícia a EJA, pois nessa década há o 

lançamento, em 1947, da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 

primeira iniciativa governamental para a educação de jovens e adultos no Brasil, e a 

realização do I Congresso Nacional de Educação de Adultos (CNEA), com o slogan: “ser 

brasileiro é ser alfabetizado”. Em 1949 foi realizada, na Dinamarca, a I Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos. Desse modo, tornou-se possível discutir e criticar as 

ideias preconceituosas atribuídas ao “analfabeto” reconhecendo os saberes e capacidades dos 

mesmos. 

A experiência do CEAA, conforme Paiva (1973) não produziu os efeitos desejados, 

pois apesar da mobilização em benefício da educação de adultos tenha de fato se intensificado 

a partir de 1962, encontraram durante o período de 1958 a 1964 algumas peculiaridades que 

                                                           
14 A expressão legislação educacional vigente refere-se a legislação que trata atualmente da educação escolar nos 

níveis de educação (básica e superior), ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDBEN) nº 

9394/96. 
15 Período que com o fim da ditadura militar, a educação volta a ser pensada e discutida sob um aspecto mais 

amplo considerando a sua importância tanto para a escola quanto para a vida dos brasileiros de maneira geral. 

Como consequência disso é criado um projeto de lei para nova versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9394/96 em vigor até os dias atuais. 
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se conservaram estáveis e que permanecem no período subsequente, como o preconceito 

contra o analfabetismo.   

No período de 1958/64 a realização do II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, constituiu-se num marco histórico para a área. Não obstante, a EJA continuou sem 

providências concretas que seguissem os caminhos que foram traçados no congresso. 

Também, nesse período, as ideias pedagógicas de Paulo Freire inspiraram os principais 

programas de alfabetização e educação popular. Paiva (1973) enfatiza que o Movimento de 

Cultura Popular (MCP), liderado por Paulo Freire e a sua difusão foi de fundamental 

importância para formar uma nova imagem do analfabeto, como homem capaz e produtivo, 

responsável por grande parcela da riqueza da nação. 

Com o advento da Ditadura Militar, a partir de 1964, mudanças políticas e econômicas 

interferem no processo educacional e a EJA é concebida por meio de outras iniciativas 

governamentais. Assim, é criado pela Lei nº 5.379 de 1967 o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). Todavia, segundo Haddad e Di Pierro (2000), o MOBRAL 

começa a se distanciar da proposta inicial, mais voltada aos aspectos pedagógicos, 

pressionado pelo endurecimento do regime militar.  

Segundo Soares (2003), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 5.692/71, foi a primeira legislação, no contexto educacional, que fez referência à EJA, 

em capítulo específico a respeito do Ensino Supletivo16. A suplência, o suprimento, a 

aprendizagem e a qualificação, mediante a oferta de cursos e exames supletivos eram as 

funções básicas que regulamentavam esta modalidade de educação.   

Depois de formada a Ditadura Militar, a alfabetização ficou muito deficitária. A EJA 

foi neutralizada através de uma política pedagógica vazia e superficial. O MOBRAL e a 

LDBEN de 1971 trouxeram resistente influência na educação para jovens e adultos que não 

foi superada até os dias atuais, como por exemplo, o estigma da escolarização compensatória 

e aligeirada. No entanto, com o processo da redemocratização política, na década de 80, 

estabelecem-se propostas mais significativas voltadas à EJA.  

A promulgação da Constituição Federal em 1988 possibilitou importante conquista na 

área da EJA, pois esta modalidade educativa torna-se um direito assegurado. Tal conquista se 

evidencia no art. 208, inciso I, quando garante “ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 

                                                           
16 O ensino supletivo, proposto na LDBEN 5692/71, continuou a vigorar na LDBEN 9394/96, com novas 

concepções de EJA, apontados no processo de redemocratização da Constituição de 1980. 
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própria” (BRASIL, 1988, p.57). Assim, entendemos a educação como direito de qualquer 

pessoa, independente da idade. 

 De acordo com Gadotti e Romão (2000), em 1990, foi realizada na política de 

educação dos países, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO17), a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que aconteceu em Jomtien, 

na Tailândia, cujo objetivo era estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as 

pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição insubstituível para 

o advento de uma sociedade mais humana e mais justa.  Com a realização desta conferência 

foi publicado a Declaração Mundial sobre Educação para Todos com a finalidade de conduzir 

esforços para ofertar a educação adequada para crianças, jovens e adultos em seus diferentes 

níveis e modalidade da educação.  

Nessa mesma década, com a homologação da LDBEN, Lei nº 9.394/96, a EJA, como 

modalidade da educação básica, passa a configurar como um direito das pessoas que estão 

ausentes do processo educacional. E as instituições governamentais deverão oferecê-la 

gratuitamente, facilitando o acesso e permanência de todos, na citada modalidade, conforme o 

Art. 4º, inciso VII: “oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-

se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola” 

(BRASIL,1996, p.19).    

 A LDBEN (1996) também reforça, no artigo 37, parágrafo 1º, que os sistemas de 

ensino devem garantir “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, 1996, p.37). Assim, podemos perceber que a EJA é uma modalidade 

educacional específica que abrange diversos níveis e que deve considerar o perfil de seu 

público alvo para a construção de um modelo pedagógico próprio.  

A referida Lei (1996) ainda assegura, no artigo 37, parágrafo 2º, que a gestão pública 

possibilitará e incentivará o ingresso e a continuidade do jovem e adulto trabalhador na 

escola, por meio de intervenções integradas e complementares. Entretanto, observamos que o 

poder público tem assegurado o ingresso de jovens e adultos à escola, porém a sua 

permanência não é garantida, visto que a evasão tem sido considerável nessa modalidade 

                                                           
17 A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura foi fundada logo após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para paz e segurança no mundo, através da educação, da ciência, 

da cultura e das comunicações. A sede da UNESCO fica em Paris, na França e atua em 112 países.  
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educativa. Muitas vezes, a causa desta evasão se encontra no fato da escola não atender as 

particularidades e expectativas do público de EJA no que concerne a metodologia pedagógica 

adequada à realidade, infraestrutura que favoreça uma educação de qualidade, utilização 

adequada de recursos didáticos e tecnológicos, horário de aula apropriado aos sujeitos 

trabalhadores, entre outras.  

Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que foram criados, na segunda metade da década 

de 90, três programas federais de escolaridade e formação de jovens e adultos de baixa renda:  

o Programa Alfabetização Solidária (PAS),coordenado pelo Conselho da Comunidade 

Solidária ( organismo vinculado à Presidência da República que desenvolve ações sociais de 

combate à pobreza);o  Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

administrado pelos Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) com o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que propõe e apoia projetos de 

educação voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária destinados a jovens e 

adultos dos projetos de assentamento criados pelo Incra; o Plano Nacional de Formação do 

Trabalhador (PLANFOR), coordenado pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento 

Profissional do Ministério do Trabalho (SEFOR/MTb) que tem como objetivo ofertar a 

educação profissional a jovens (16 a 24 anos) desempregados e trabalhadores com renda 

familiar per capita até um salário mínimo. Contudo, nenhum deles é coordenado pelo 

Ministério da Educação (MEC), devido à parceria estabelecida entre diferentes instâncias 

governamentais, instituições de ensino e pesquisa e organizações da sociedade civil.  

Podemos destacar também a realização em 1997, em Hamburgo, na Alemanha, da V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFITEA), sob a responsabilidade da 

UNESCO. A V CONFITEA, de forma singular, reforça a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (1990), atravessando fronteiras temáticas e de ação. A Declaração de 

Hamburgo declara a Educação de Jovens e Adultos como essencial para a vida nas sociedades 

contemporâneas. Conforme Moura (2009), esse evento difere dos anteriores, pois foi marcado 

pela mobilização e participação vigorosa de representantes da sociedade civil, pela definição 

de objetivos a serem alcançados e aprovação de uma agenda detalhada para a década seguinte. 

As CONFITEA’s são empreendidas a cada década, desde 1949, realizada primeiramente na 

Dinamarca, e a sexta e última, em Belém do Pará, no Brasil, em 2009. Essas conferências 

intergovernamentais buscam realizar, em todo o mundo, uma análise da educação de jovens e 

adultos, determinar tendências e assinalar alternativas para as próximas décadas.          

Haddad e Di Pierro (2000) salientam que o ensino fundamental na modalidade 

educativa de jovens e adultos, no final da década de 90, perde espaço como atendimento 
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educacional público de caráter universal e passa a ser compreendido como política 

compensatória coadjuvante no combate às situações de extrema pobreza, sem que uma 

política articulada possa atender de modo planejado ao grande desafio de superar o 

analfabetismo e elevar a escolaridade da maioria da população. Neste mesmo período 

começou, também, a realização de Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos 

(ENEJA18), de Fóruns regionais de EJA, movimento nacional de educadores. 

Entretanto, nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para a EJA, Parecer 

CNE/CEB nº. 11/2000 (BRASIL, 2000), estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB), essa 

modalidade de educação não tem mais a função de compensação da escolaridade não 

adquirida no passado, mas a de reparação de um direito negado, homogeneização de acesso e 

permanência, necessidade de aprendizagem e qualificação. A EJA, legitimada pelo referido 

parecer, também tem uma função equalizadora, proporcionando igualdade de oportunidade e 

inserção no mundo do trabalho. Outra função remetida à EJA é a de qualificadora, uma vez 

que visa possibilitar aquisição de conhecimentos para a formação dos sujeitos que, por 

diferentes motivos, foram privados deste acesso. Essas diretrizes foram elaboradas, com a 

atuação e participação de profissionais, professores e associações científicas especificando as 

finalidades e funções desta modalidade educativa.    

A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), nº 10.172, em 2001, reforça em 

consonância com a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de 1996 a concepção de 

educação como direito legítimo de crianças, jovens e adultos, realçando a importância da 

eliminação do analfabetismo para construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

quando destaca em uma de suas metas a instituição de programas “visando a alfabetizar 10 

milhões de jovens e adultos, em cinco anos e, até o final da década, erradicar o 

analfabetismo”. (BRASIL, 2001, p.41). Todavia, o poder público não conseguiu atingir a 

meta no plano citado, por isso, o governo no novo PNE nº 13.005/2014, que define objetivos 

e metas para o ensino em todos os níveis e modalidades a serem executados de 2014 a 2024, 

continua com o compromisso de erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta 

por cento a taxa de analfabetismo funcional conforme meta 9 (nove).   

A criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), que faz parte do MEC, representou um avanço para o campo da EJA, posto que a 

                                                           
18 O Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos é um espaço de discussão coletiva, na qual os 

participantes de todos o fóruns de  Educação de Jovens e Adultos partilham suas convicções e concepções acerca 

da EJA. Tem como objetivo elaborar instrumentos de pressão política, que influenciem nas políticas de EJA na 

esfera municipal, estadual e federal. 
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mencionada secretaria objetiva contribuir para a redução das desigualdades educacionais por 

meio da participação de todos os cidadãos, em especial de jovens e adultos, em políticas 

públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação continuada. Vários programas 

foram criados pelo MEC, entre eles, Programa Brasil Alfabetizado (PBA), Programa Nacional 

de Integração da educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja), ProJovem Urbano, com o objetivo de contribuir para a 

superação do analfabetismo e elevação da escolaridade. Em Poções, cidade baiana, contexto 

do estudo, há apenas um programa direcionado a EJA, Programa Todos pela Alfabetização 

(TOPA19), que funciona em parceria com o governo do estado.          

Haddad (2000) afirma que sempre foram escassos recursos da união para EJA, basta 

verificar na época de implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), em 1998, no qual passou a 

revigorar a sistemática de distribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental 

considerando apenas 1ª a 8ª série, alunos de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos de idade, ou seja, a 

EJA como modalidade que abarca alunos a partir de 15 (quinze) anos não foi considerada. 

Conforme Leite (2006) o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização de Profissionais da Educação (FUNDEB20), Lei nº 11.494, uma nova política de 

financiamento da Educação Básica, que teve início em março de 2007, engloba alguns 

segmentos excluídos do FUNDEF, como por exemplo, a EJA.  

 Além da inclusão da EJA, o FUNDEB apresenta como característica, dentre outras, a 

valorização dos profissionais da educação básica, com o objetivo de alcançar um ensino de 

qualidade, o que não aconteceu com o FUNDEF, pois este fundo conseguiu apenas, fazer 

convalescer a universalização do Ensino Fundamental e a redistribuição de verbas, indicando 

progresso no que diz respeito a objetos quantitativos (LEITE, 2006). De um lado, com o 

FUNDEB a EJA passou a receber mais recursos, de outro, nos últimos anos, vários programas 

desenvolvidos e que concorrem com a EJA revelam, juntamente com esta modalidade, as 

dificuldades de apontar um caminho eficaz para o setor.  

Verificamos uma dualidade expressa nos discursos, no tocante às políticas de 

educação de jovens e adultos, visto que não basta garantir apenas aprendizagem e educação ao 

longo da vida para todos, mas assegurar a permanência e educação de qualidade que não se 

                                                           
19 O Programa Todos pela Alfabetização, criado em 2007 pelo governa da Bahia, visa alfabetizar jovens (acima 

de 15 anos), adultos e idosos em parceria com prefeituras municipais e entidades dos movimentos sociais e 

sindicais, universidades públicas e privadas.  
20 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da 

Educação (FUNDEB) que vigora atualmente, substituiu, em 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) que vigorou de 1998 a 2006. 
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limite a repetir fórmulas e que tenha condições de resolver situações por meio de uma 

inclusão mais participativa. Segundo Torres (2001) e concordamos com o autor, as reformas 

educacionais importam mais com os aspectos econômicos, formação para o capital, do que a 

formação do cidadão para a sociedade. Por esse motivo, entendemos que a EJA se encontra 

refém de um discurso governamental convincente e desconectado de compromissos reais.      

 Apesar de ter havido avanços, passar por várias mudanças, a educação destinada ao 

atendimento de jovens e adultos, no Brasil, não teve à atenção devida dos órgãos públicos. 

Ainda que tenha obtido importantes conquistas e realizado, ao longo dos anos, projetos, 

campanhas, programas, e também referendada na legislação educacional brasileira, essa 

modalidade educativa enfrenta desafios, pois o currículo, muitas vezes, é uma adaptação do 

conteúdo do ensino regular, a formação de professores é inadequada, e não conseguiu uma 

inclusão e permanência satisfatória dos indivíduos que se encontram, por algum motivo, fora 

do processo educacional. Os índices educacionais relacionados ao analfabetismo, a matrícula, 

a não conclusão dos estudos, não responderam aos esforços realizados por meio de políticas 

públicas. 

Essa realidade é retratada frente aos 48.699.714, correspondente a 25,5% de jovens e 

adultos brasileiros acima de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental; apenas 

4.937.927, equivalente 2,59% matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental de EJA, 

se refere aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (BRASIL, 

2010). Em 2015, de acordo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

6.732.000 brasileiros, a partir de 15 anos, frequentam o Ensino Fundamental, entretanto 

15.073.000 não frequentam. Na Bahia, estado de realização do estudo, o índice de 

analfabetismo referente ao público a quem é destinado a EJA, população a partir de 15 anos, é 

de 5.596.640 condizente a 39,9% conforme dados do IBGE (BRASIL, 2010). Apesar da 

escolarização da população brasileira ter desenvolvido rapidamente nas últimas décadas, 

ainda é preocupante o número de jovens e adultos que são analfabetos absolutos ou que têm 

um nível de habilidade muito baixo. Os números da exclusão educacional trazidos pelo Censo 

Demográfico 2010 (IBGE) são alarmantes, mesmo num país, como o Brasil, que traz na 

Constituição de 1988 a garantia do direito à educação.  

Os estudiosos de EJA, Arroyo (2009), Haddad (2000), Haddad e Di Pierro (2000), 

Gadotti e Romão (2000), entre tantos outros, são unânimes em declarar que o modo de 

reverter os indicadores é respeitar as especificidades do público de EJA.      

Em vista disso, o presente estudo, que apresenta como foco os saberes experienciais de 

professores de EJA, vem a ser relevante, do ponto de vista social, para construção de novas 
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práticas pedagógicas, propostas curriculares, ações políticas eficientes, cursos para uma 

formação sólida de professores.  

Vale a pena, neste momento, problematizar a formação para atuação docente na EJA, 

destacar as competências profissionais desse docente, principalmente no que concerne à 

esfera pedagógica e à perspectiva político-social da sua ação.  

 

1.3  Formação de professores para atuar na Educação de Jovens e Adultos 

 

Atualmente, tem sido bastante discutida a qualidade da educação oferecida aos jovens 

e adultos e, concomitantemente, a formação do educador dessa modalidade que vem sendo 

colocada como um recurso e exigência para almejar uma educação de excelência. Essa 

exigência é representada, do ponto de vista legal, pela LDBEN nº 9.394/96, pelo Parecer 

11/2000, pelo novo PNE nº 13.005/2014. Desse modo, bem sabemos que no Brasil não há 

carência de legislação educacional.
 
 

Por esse motivo, o tema da formação do educador de jovens e adultos tem-se tornado 

cada vez mais fundamental aos saberes docentes, às práticas educativas e às discussões dos 

estudiosos da área. O assunto dos saberes docentes se encontra no centro das reformas atuais 

da formação de professores da Educação Básica.  

É importante realçar, neste estudo, que concebemos formação como aquisição de 

conhecimentos fundamentais, capacidades práticas. Consideramos a formação do professor 

como parcela do desenvolvimento profissional do docente. De acordo com as concepções 

contidas nos Referenciais para Formação de Professores (RFP21), o objetivo dessa formação é 

a “profissionalização por meio do desenvolvimento de suas competências de modo a permitir 

que no cumprimento das suas funções estejam contempladas as dimensões técnicas, sociais e 

políticas” (BRASIL 2002, p.5).   

Nóvoa enfatiza que “A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada” (1992, p.25). O autor (Idem) afirma que é relevante o professor 

fazer um investimento pessoal, assumir seu processo de formação e ter a experiência como 

prescrição. Conforme também assinala Freire “Por isso é que na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (1996, p.43). 

Estas afirmações certificam a relevância em discutir os saberes experienciais de professores. 

                                                           
21 Referenciais para formação de professores, Brasília: MEC / SEB, 2002. 
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Assim, entendemos que a formação deva ser reflexiva, possibilitando o professor 

compreender e reconhecer sua prática no intuito de refleti-la pautada nas teorias pedagógicas. 

A partir do encontro das teorias com a prática, o professor poderá adquirir competência e 

autonomia para preparar e realizar suas ações com a intenção de uma prática que atenda a 

necessidade da educação atual. A prática assume um importante papel na formação do 

professor, apresentando-se como condição de aprendizagem e de construção do pensamento 

prático do docente.  Portanto, não será um equívoco afirmarmos que a prática docente é uma 

instância permanente de aprendizagem, constituindo-se em um dos espaços mais 

significativos para exercitar a ação e a reflexão, em uma possível prática reflexiva. 

No universo da formação de professores para EJA é notório que as leis acima 

mencionadas, trazem à tona a importância da citada formação. A EJA, na LDBEN nº 

9.394/96, é uma modalidade da educação básica. Portanto, as competências atribuídas aos 

profissionais das diferentes modalidades de ensino são atribuídas, também, aos professores da 

EJA, proporcionando um arcabouço legítimo para a profissionalização do professor que atua 

nesse segmento.    

Nesta perspectiva a LDBEN nº 9.394/96 determina no título VI, artigo 61 que a 

formação de profissionais da educação de maneira a responder aos “objetivos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 

educando, terá como fundamentos a associação entre teorias e práticas [...] além do 

aproveitamento da formação e experiências anteriores [...]” (BRASIL, 1996, p.48).  

Ainda, segundo a LDBEN nº 9.394/96, a formação de docentes para atuar na educação 

básica deverá se dar no nível superior, entretanto, esta formação vem acontecendo em vários 

níveis, e em muitos lugares, no Brasil, esta exigência não foi e não está sendo atendida.  

O parecer 11/2000 que estabelece as DCN’s para a EJA, também enfatiza a 

necessidade de formação específica para a atuação nessa modalidade educativa. “As 

licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais de ensino não podem deixar de 

considerar, em seus cursos, a realidade da EJA” (BRASIL, p.58). Porém, cabe ressaltar que, 

no geral, as universidades ou instituições de formação de professores omitem em seus 

currículos formar docentes para atuarem na EJA, pois não basta ofertar uma disciplina apenas, 

uma vez que não contemplará uma formação significativa. Além disso, programas 

desenvolvidos pelo governo, direcionado a EJA, determina que o professor tenha apenas 

formação em nível médio, contrariando o que está posto na Lei.      

O novo PNE não fala de forma específica da formação do professor para proceder na 

EJA, mas no artigo 15, referenda, também, uma política nacional de formação de professores, 
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assegurado que estes profissionais possuam formação própria para lecionar no nível ou 

modalidade educativa que atuam. Visto que a formação do educador de EJA é o fundamento 

para uma política pública de qualidade para jovens e adultos é que se tem feito debates, 

fóruns, conferências, encontros e seminários. Exemplo disso foi o Primeiro Seminário 

Nacional sobre a Formação do Educador de Jovens e Adultos, realizado em maio de 2006 na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Apesar da concordância de ideias nos debates, nas discussões teóricas e na legislação 

quanto à necessidade de formação específica para os educadores de jovens e adultos, ainda 

não existem políticas definidas de formação sólida para esse docente. Em razão disso, a 

maioria dos docentes que atuam no campo da EJA também lecionam no ensino regular e por 

não terem uma formação adequada para essa modalidade, muitas vezes, tentam adequar à 

educação de jovens e adultos aos mesmos postulados de crianças e adolescentes. Muitos 

professores, embora com formação para a docência, não contaram em sua formação inicial 

com o saber apropriado à modalidade de jovens e adultos. À vista disso, muitos constroem 

seus saberes na prática ou na experiência docente, exercitam a formação, adequando-se às 

especificidades do campo de ação no processo ensino-aprendizagem. Consideramos o 

pressuposto de que os saberes, quando identificados e refletidos, geralmente se integram aos 

processos de formação (NÓVOA, 1992).  

Soares (2003) enfatiza que muitas ações referentes à EJA são de grupos populares e 

não-governamentais e esses grupos se sustentam por meio do voluntarismo, disponibilizando 

pessoas que não têm uma formação adequada, desenvolvendo, assim, um trabalho de baixa 

qualidade. No entanto, o referido autor salienta que para se efetivar uma educação adequada a 

esse público são indispensáveis uma formação inicial específica sólida, tanto como uma 

formação continuada.    

Para acabar com esse descompasso existente na educação de jovens e adultos, é 

fundamental que se tenha políticas públicas específicas para EJA, como também políticas 

definidas para uma sólida formação para esse educador. Uma formação consistente para o 

educador de EJA deve ser pensada a partir da compreensão de sua prática pedagógica, posto 

que, durante sua trajetória, esse profissional mobiliza e constrói saberes decorrentes de sua 

necessidade, da sua experiência, dos percursos formativos e profissionais. (NUNES, 2001). 

Nesse sentido, é importante ser posto em prática um modelo de formação que considere o 

professor um profissional que age, reflete e cria durante seu trabalho pedagógico.  

A formação de professores para EJA, objetiva atender as diversidades existentes 

entre os alunos, pois a educação de adultos, como processo diferenciado em relação à 
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educação das crianças, necessita de elementos apropriados para atender as peculiaridades 

típicas do processo. 

Segundo Arroyo (2009), um projeto que reconheça a trajetória, a história, às 

especificidades de jovens e adultos é a base para se estabelecer parâmetros acerca do perfil do 

educador de jovens e adultos e, consequentemente, para se definir políticas de formação. 

Assim, partimos do pressuposto de que a formação dos professores (inicial e contínua) requer 

conhecimentos básicos sobre a profissão e, no caso dos professores da Educação de Jovens e 

Adultos, se acresce a necessidade de incluir conhecimentos que implicam a singularidade dos 

alunos dessa modalidade de ensino. Ressaltamos o pensamento de Santos (2010), ao referir-se 

sobre as especificidades do trabalho com a EJA quando distingue, nas concepções 

educacionais, a relevância “das experiências de vida e das práticas (incluindo a dimensão 

do trabalho e a condição de trabalhadores) como indicadores da necessidade de uma prática 

docente diferenciada nessa modalidade” (p.166, grifo nosso).  

 Segundo Soares (2006), para a formação do educador de jovens e adultos ser base 

para uma política pública de EJA, de qualidade, precisa se fundamentar em um currículo 

aberto e antenado com o cotidiano, além de ter a pesquisa como princípio formativo, pois a 

mesma possibilita a constituição de um profissional reflexivo capaz de estabelecer a relação 

entre teoria e prática, e posteriormente transformar a sociedade. Além disso, as políticas 

públicas devem dar ênfase à formação para a cidadania, e constituição de um profissional 

crítico, capaz de entender os processos sociais. Para isso é importante ter como base o 

conhecimento científico, e não apenas, o saber executar. 

Para Luckesi (1996), formar o educador seria criar condições para que o sujeito se 

prepare filosófica, científica, técnica e afetivamente para o tipo de ação que vai exercer. 

Sendo assim, serão necessárias não só aprendizagens cognitivas sobre os diversos campos de 

conhecimento que o auxiliem no desempenho de seu papel, mas, especialmente, o 

desenvolvimento de uma atitude dialeticamente crítica, sobre o mundo e sua prática 

educacional. 

No entanto, observamos que, em geral, nossas universidades, na sua estrutura 

pedagógica, não estão adequadas para este tipo de formação que aqui estamos a destacar. 

Por isso, pactuamos com Masetto (1998) quando este afirma que as universidades ainda não 

oferecem uma formação ajustada as exigências da atualidade, pois as instituições de Ensino 

Superior são definidas como muito acadêmicas; empregam metodologias e avaliação 

convencionais, proporcionam poucas oportunidades de convivência com a realidade das 

salas de aulas e situações de aprendizagem nas quais possibilitará o contato com 
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experiências variadas e situações comuns às práticas integradas aos contextos das escolas. 

É significativo salientar que o contexto educativo, quando reconhecido e levado em 

conta, desenvolve o conhecimento profissional e torna possíveis intervenções nas diversas 

situações educativas onde se faz educação. É nesse contexto que o conhecimento 

experimentado ocorre e se transforma em conhecimento real.  

Convém lembrar que a formação que referimos é a inicial e a continuada, já que 

uma está relacionada com a outra. A primeira deve servir de base teórica sólida para a 

segunda, que deve ser permanente e se pautar em torno das necessidades advindas das 

práticas e da busca de instrumentos que garantam o estabelecimento da dialética ação-

reflexão-ação (NÓVOA, 1992).  

Os estudos de Almeida (2008, p. 50), que nos diz respeito à formação inicial, 

indicam um distanciamento entre as propostas dos programas e a expectativa dos 

professores por eles formados ao afirmar que “A formação inicial é considerada 

‘demasiadamente teórica’ ou não ‘suficientemente prática’, ‘muito afastada da realidade de 

sala de aula’, ou ‘demasiadamente ligadas a modelos’.” Com base nestas declarações, 

verificamos que a formação inicial é permeada por imprecisões e fragilidades, por não 

enfatizar a prática e o contexto como parâmetro de formação. Referente à formação 

continuada, o que acontece na prática são cursos de formação aligeirados, visando, apenas, 

preparar o professor para o saber executar, ou seja, atender as exigências imediatas do 

mercado de trabalho.  

De acordo com Ribeiro (1997), alguns temas devem fazer parte da formação inicial e 

continuada para os educadores de jovens e adultos, tais como: a dimensão política da prática 

da EJA, a funcionalidade das aprendizagens para os jovens e adultos trabalhadores, e os 

processos formativos que possibilitem aos educadores formas alternativas para a organização 

do ensino da EJA. 

Para a organização dos processos formativos para o professor da EJA, Vóvio (2010) 

sugere que os estudos procurem reconhecer os saberes docentes que são mobilizados e 

construídos na prática pedagógica, os instrumentos de ensino que são escolhidos pelo 

professor e os princípios que conduzem suas escolhas. É importante também identificar as 

trajetórias formativas, as experiências e como os professores significam a ação educativa 

com jovens e adultos. Provavelmente, a reflexão sobre esses aspectos seja capaz de oferecer 

propostas de formação significativas na qual desenvolva capacidades essenciais para atuação 

na EJA.     

A EJA, apesar da posição marginal, sobretudo, sobre a formação de professores, de 
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encontrar ainda sérias resistências, às vezes preconceituosas por parte de muitas pessoas, 

constitui, sem dúvida, uma proposta que busca resgatar valores sociais fundamentais, 

coerentes com a igualdade de direitos e de oportunidades para todos. Para tanto, a formação 

do professor da EJA torna-se imprescindível como parâmetro para qualificação de sua 

prática pedagógica com jovens e adultos.  

A capacitação satisfatória de professores para EJA constitui-se em uma das 

responsabilidades primordiais do sistema educacional brasileiro. As políticas educacionais 

deverão nortear esforços para a citada capacitação, visando à qualidade do ensino, do 

contrário estarão excluindo muitas pessoas do acesso à educação. 

Na sociedade contemporânea pensar na formação de professores para atuar na EJA é 

pensar na libertação intelectual e cultural das pessoas que, de certa forma, são excluídas do 

processo educacional por não terem tido acesso ao Ensino Fundamental e Médio na idade 

apropriada. É pensar em levar os sujeitos a assumirem sua cidadania com autonomia, com 

rigorosidade metódica e com capacidade de pensar a realidade, entendê-la para agir 

conscientemente sobre ela, como afirma Paulo Freire (1996) em seu livro Pedagogia da 

Autonomia. 

Dado o exposto, a formação de professores para EJA possibilitará a construção de um 

mundo novo com a participação de todos os cidadãos, num processo de organização de uma 

sociedade mais democrática e justa. Portanto, a educação, nessa modalidade de ensino, torna-

se um ato de desvendar dos olhos de jovens e adultos a máscara que os impede de se 

perceberem enquanto seres capazes de atuar politicamente, de forma autônoma e competente 

dentro da sociedade. 

Nesse sentido, na sequência desse trabalho, buscamos destacar as pesquisas sobre os 

saberes docentes da EJA, como ocorreu seu surgimento e o processo de desenvolvimento 

desse estudo no Brasil. 

 

1.4  Pesquisas sobre os saberes docentes no Brasil 

 

As pesquisas sobre os saberes docentes surgem em âmbito internacional na América  

do Norte, na Europa e em diferentes países de cultura anglo-saxônica, em 1980. De acordo 

com Nunes (2004), no Brasil o início desses estudos, orientado pela literatura internacional, 

deu-se a passos lentos a partir de 1990. As exigências decorrentes da globalização da 

economia, o despreparo dos docentes em lidar com essas exigências socioculturais, a não 
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valorização da formação de professores e a necessidade de profissionalização22 do ensino são, 

entre outros, os motivos atribuídos a essa produção teórica. 

 Segundo Fiorentini et al., na década de 60 “[...] a formação do professor e a seleção de 

novos professores centravam foco quase exclusivo no conhecimento que ele deveria possuir 

acerca de sua disciplina. As questões de ordem pedagógica ou relativas à prática docente eram 

pouco valorizadas” (1998, p.313). 

 Nos anos de 1970 o domínio do conteúdo não é mais valorizado em prol da 

valorização dos métodos e técnicas de ensino23. A profissão docente foi reduzida a um 

conjunto de competências e técnicas, destacando a importância técnica da ação pedagógica. 

Ao final dessa década, a educação passa por uma crise do papel social da escola. Devido a 

essa situação, no início dos anos 80 predominou o discurso sóciopolítico e ideológico da 

prática educacional. Esta concepção projeta um modelo teórico de formação de professores 

que procurava enfatizar os saberes docentes e a prática educacional, mas de forma negativa. 

Dário Fiorentini mostra isso claramente: 

  

Na década de 80, a dimensão sóciopolítica dominaria o discurso pedagógico, 

sobretudo as relações/determinações sociopolíticas e ideológicas da prática 

pedagógica. As pesquisas sobre ensino e formação de professores, [...] passaram a 

priorizar o estudo de aspectos políticos e pedagógicos amplos. Os saberes escolares, 

os saberes docentes tácitos ou implícitos e as crenças epistemológicas, como destaca 

Llinares (1996) seriam muito pouco valorizados e raramente problematizados ou 

investigados tanto pela pesquisa acadêmica educacional como pelos programas de 

formação de professores. Embora a prática pedagógica de sala de aula e os saberes 

docentes tenham começado, neste período, a ser investigados, as pesquisas não 

tinham o intuito de explicá-los e/ou valorizá-los como formas válidas ou legitima de 

saber (FIORENTINI et al., 1998, p. 313-314).  

 

A partir dos anos de 1990, ainda em decorrência da crise do papel social da escola, 

busca-se a valorização da profissão docente, reformas nos programas de formação de 

professores, a compreensão da prática pedagógica e dos saberes docentes. As pesquisas sobre 

a formação docente, reconhecendo essas complexidades, passam a ter o professor como foco 

de estudos, considerando sua história individual e profissional, além de levar em conta os 

saberes construídos por ele. 

                                                           
22 A profissionalização do ensino é um movimento que surge com o objetivo de construir um repertório de 

conhecimento e definir competências para a formação e prática pedagógica. Segundo Galthier citado por Nunes 

(2004, p. 60) “o ensino não podia se profissionalizar e a partir daí, melhorar o desempenho dos alunos, sem 

estar fundamentado em saberes especializados como em outras profissões.”  

 
23 Segundo Fiorentini (1988), os métodos e técnicas de ensino são aspectos didático-metodológico, sobretudo as 

tecnologias de ensino. 
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Nesta direção, diversas pesquisas sobre saberes docentes têm sido desenvolvidas, 

conforme podemos verificar nos trabalhos de Nunes (2004). Com a intenção de conhecer, 

investigar, problematizar e fazer uma análise das produções científicas já desenvolvidas sobre 

os saberes experienciais docentes na EJA, temática desse estudo, foi realizado um 

levantamento, no modelo de estado da arte24, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD25), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT26), no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES27), nas cinco últimas reuniões nacionais da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd28), correspondente aos anos 2010 a 2015. 

A escolha por estes bancos de pesquisas justifica por apresentarem estudos considerados 

cientificamente legítimos, autênticos e acabam por representar uma ampla fonte fidedigna de 

dados de pesquisas de diversas partes do país. 

Para realizar a busca nos bancos de pesquisas, estabelecemos critérios que 

possibilitassem filtrar os trabalhos relacionados com o tema para a seleção do material que 

comporá o corpus do estudo. Primeiramente delimitamos quatro descritores para encontrar as 

pesquisas, a conhecer: saberes docentes, saberes docentes na EJA, Saberes Experienciais na 

EJA e EJA. No entanto, foi constatado durante a pesquisa que os trabalhos encontrados no 

descritor Saberes Experienciais na EJA já estavam contemplados nos demais.   

Desse modo, para a definição do corpus de análise foram selecionados os trabalhos 

que discutem o tema utilizando como parâmetro as produções que apresentavam no resumo a 

seguinte combinação de palavras-chave indicadas pelos próprios autores: Saberes Docentes e 

EJA; Saberes Experienciais e EJA. Posteriormente, realizamos a leitura dos resumos e em 

alguns casos, os trabalhos foram lidos na íntegra.  

Nas buscas realizadas nos bancos de pesquisas, no total, foram identificadas 35 

produções que atendiam aos critérios de seleção, entretanto, excluindo as que se repetiam, 

foram selecionadas 20 pesquisas. A maioria das produções é estudo de mestrado, pois foram 

                                                           
24 Os estudos denominados “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, de acordo com Ferreira (2002), são 

definidos como pesquisa de caráter bibliográfico que tem o intuito de mapear e discutir o que já foi produzido 

sobre determinada área, permitindo buscar estudos de diferentes perspectivas. 
25 BDTD – A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações reúne, em um só portal de busca, as teses e 

dissertações defendidas em todo o País e por brasileiros no exterior. 
26 IBICT – É o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, órgão nacional de informação, 

unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que realiza estudos no campo da 

ciência da informação e temas relacionados. 
27 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma fundação vinculada ao 

Ministério da Educação do Brasil que trabalha na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu, 

mestrado e doutorado, em todos os estados do país. 
28 ANPEd – A  Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, criada pela iniciativa de alguns programas de pós-graduação da área da educação. 
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registradas 16 dissertações correspondente a 80 % dos trabalhos e 4 teses representando 20%. 

Em 2013 foi o ano que mais se publicou produções acadêmicas (5 dissertações), porém, no 

ano de 2014 houve uma redução que permaneceu em 2015. O ano que mais se produziu tese 

sobre os saberes docentes em EJA foi em 2014. Na busca realizada na ANPED, nas cinco 

últimas Reuniões Nacionais (33ª a 37ª reunião), que corresponde ao período de tempo 

específico proposto a ser investigado, foi encontrado na 37ª reunião, no GT 08 – Formação de 

Professores, apenas um (1) trabalho que se aproxima do tema discutido, com o seguinte título: 

“Os saberes experienciais e os discursos dos professores: olhares, limites e possibilidades”. O 

estudo investiga, sob a ótica dos professores alfabetizadores, como, quando e porque os 

saberes experienciais emergem e de que forma se inscrevem nos processos de (auto) formação 

docente. Mas o trabalho não foi selecionado, pois não atendeu aos critérios de seleção, uma 

vez que a pesquisa não apresenta como sujeito os professores da modalidade EJA. 

As pesquisas, em sua maioria, no quantitativo de catorze (14) produções (10 

dissertações e 4 teses) estão vinculadas às instituições públicas federais; e seis (6) assim 

distribuídas: uma (1) vinculada a instituição municipal, quatro (4) a universidades privadas e 

uma (1) a universidade estadual, todas essas sendo dissertações. Podemos observar que os 

estudos de doutorado só foram produzidos na esfera federal. Também foi identificado que a 

maior parte das pesquisas se concentra geograficamente nas Regiões Nordeste e Sul, 

especificamente nos Estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O Sudeste foi a 

terceira região onde mais foi defendida pesquisas sobre a temática, destacando os Estados de 

São Paulo e Minas Gerais. Por último, a Região Centro-Oeste com a publicação de um 

trabalho. É pertinente salientar que nenhuma produção sobre a temática foi defendida na 

região norte e as teses foram produzidas apenas no Nordeste e Sudeste. 

Todos os estudos apresentam como palavra-chave saberes docentes e EJA, pois este 

foi o critério estabelecido para a seleção dos trabalhos, contudo, a terceira expressão-chave 

com maior recorrência foi formação de professores. Os trabalhos utilizaram como 

metodologia a pesquisa de natureza qualitativa. O Estudo de caso foi o método mais 

empregado nas pesquisas, e a entrevista semiestruturada, seguido do questionário, foram os 

procedimentos mais aplicados. Os autores mais recorrentes e usados como principais 

referências teóricas desse conjunto de pesquisas foram Maurice Tardif e Paulo Freire, 

relacionado à área de saberes docentes; e Paulo Freire, Di Pierro e Haddad no que se refere à 

EJA, em diálogo com outros autores.  

No que diz respeito aos objetivos, é possível perceber que um número significativo 

dos estudos buscou analisar os saberes necessários e construídos na prática pedagógica de 
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docentes que atuam na EJA. Outros trabalhos discutem sobre a natureza e o processo de 

construção dos saberes que norteiam a prática de professores da EJA, onde e quando o 

professor de jovens e adultos adquire seus saberes, que saberes fizeram parte da sua formação, 

a formação continuada de professores que lecionam na EJA e a história dos saberes e práticas 

de professores dessa modalidade.  

 As pesquisas selecionadas apresentaram diferentes perspectivas referentes aos saberes 

docentes na EJA, visto que os estudos discorreram sobre a formação técnica, trabalho, a 

educação matemática, ensino de ciências (Física, Química e Biologia), ensino de música, 

alfabetização, programas de EJA, prática pedagógica, competências, educação nas prisões, 

história de docência e formação inicial e continuada de professores.  

Os estudos analisados contemplam vários níveis de ensino, focando, em sua maioria, 

ao segundo segmento do Ensino Fundamental, seguido do último nível da Educação Básica, 

pois foi possível identificar que 2 pesquisas sobre saberes docentes na EJA concentraram na 

alfabetização, 3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 11 nos anos finais do Ensino 

Fundamental e 9 no Ensino Médio. É necessário salientar que o número ultrapassa ao total das 

20 pesquisas analisadas, haja vista que quatro (4) pesquisas estudaram a modalidade EJA em 

mais de um nível de ensino, uma (1) pesquisa (anos iniciais e finais do Ensino Fundamental), 

duas (2) (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) e uma (1) (anos iniciais e finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio). É importante salientar que apenas um (1) trabalho 

(tese) estudou exclusivamente os anos iniciais de EJA. 

Em relação aos resultados, um número significativo das pesquisas concluiu que o 

professor ao atuar na EJA constrói saberes que são validados pela prática. Apontam que a 

partir da prática muitos educadores de jovens e adultos têm contato com as teorias 

relacionadas à modalidade. Outros trabalhos pontuam que os professores necessitam de 

formação para desenvolverem saberes necessários à prática educativa na sala de aula de 

jovens e adultos, uma vez que a graduação não oportunizou uma formação para atuar nessa 

modalidade educativa. Após leitura e análise das produções selecionadas, foi possível 

identificar os trabalhos que se aproximam em algum aspecto com a proposta e as discussões 

desse estudo.  

Acreditamos que a dissertação intitulada “Saberes Construídos pelos Professores nas 

Práticas Docentes da Educação de Jovens e Adultos”, de autoria de Adenilson Souza Cunha 

Júnior, defendida em 2012, na Universidade Federal de Sergipe, apresenta em relação ao 

objeto pesquisado, maior proximidade com o estudo que efetuamos. O estudo citado teve 

como objetivo central compreender o processo de construção de saberes na prática de ensino 
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da Educação de Jovens e Adultos. O autor discute a estrutura e o funcionamento da EJA no 

campo empírico da pesquisa, aborda a formação de professores para atuar na EJA e trata 

sobre os saberes docentes, seu histórico, suas concepções e as implicações na prática 

pedagógica do professor de EJA. Os saberes experienciais do professor de EJA é o aspecto 

central da discussão, nesse sentido, que o estudo tem semelhança com a pesquisa que 

realizamos.  

A respeito dos níveis de ensino que focam as pesquisas selecionadas, apenas a tese 

nomeada “Saberes necessários para a docência na Educação de Jovens e Adultos” defendida 

por José Jackson Reis dos Santos, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2011, 

pesquisa a EJA no mesmo nível de nossa proposta de estudo, ou seja, no universo das 20 

pesquisas selecionadas, somente um trabalho concentra seu estudo exclusivamente aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, podemos reforçar a importância de centralizar 

nosso estudo no primeiro segmento do Ensino Fundamental.  

Em relação à metodologia adotada nas pesquisas, constatamos que o trabalho que mais 

se aproxima com nosso estudo é a dissertação defendida em 2013 por Ely Soares do 

Nascimento, intitulada “Saberes construídos na prática pedagógica de professores na 

Educação de Jovens e Adultos”, vinculada à Universidade de Taubaté. É uma pesquisa de 

natureza qualitativa, na qual a autora utilizou o método autobiográfico como percurso teórico-

metodológico.  

Estas pesquisas merecem destaque por aproximar em algum aspecto com nosso estudo  

e ao mesmo tempo demonstram que nenhuma pesquisa se assemelha de forma integral com a 

nossa proposta de pesquisa, mostrando que o estudo se torna ainda mais motivador.      

O estudo sinalizou que ainda há um silêncio dessa temática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, confirmando que a pesquisa em construção irá contribuir com esse campo da 

ciência. A partir desse estudo certificamos que o assunto de maior interesse dos pesquisados, 

em relação à temática estudada, é identificar e analisar os saberes construídos pelos 

professores.  Podemos verificar que nenhum trabalho investigou as respostas de nossa questão 

de pesquisa, além de constatar que poucas produções versam sobre os saberes experienciais 

dos professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental da EJA, principalmente 

em nível de mestrado, visto que, nesse mapeamento, não registramos nenhuma dissertação 

que foca exclusivamente no primeiro segmento da EJA.    

Notamos que nossa proposta de estudo ainda não foi contemplada, os estudos que têm 

como foco os saberes experienciais, voltados a EJA, ainda são insipientes no que tange a 

complexidade desta modalidade de ensino, necessitando de mais pesquisas nessa área.  Essas 
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razões justificam a presente pesquisa, que tem como tema Saberes experienciais e suas 

contribuições para atuação docente nos anos iniciais do ensino fundamental na Educação de 

Jovens e Adultos, que se propõe a investigar os saberes da experiência de professores que 

trabalham com essa modalidade educacional.     

 O levantamento realizado reforça a proposta de estudo e sinaliza a relevância de 

ampliar o número de pesquisas voltadas para os saberes experienciais de professores da EJA, 

no sentido que essas pesquisas possam intervir consideravelmente nas práticas educativas, no 

currículo escolar e nas propostas de formação de professores.   

 Atualmente buscam-se novos enfoques e paradigmas para compreender a prática 

pedagógica e os saberes pedagógicos e epistemológicos relativos ao conteúdo escolar a ser 

ensinado/ aprendido, pois até então a ênfase estava posta na valorização quase exclusiva dos 

saberes específicos que o professor detinha sobre a sua disciplina, nos aspectos didáticos-

metodológicos relacionados às tecnologias de ensino e ao domínio dos conteúdos 

(FIORENTINI et al., 1998). 

Esta mudança de enfoque deve-se a um outro olhar sobre a valorização da profissão 

docente e ao reconhecimento do professor como profissional que constrói saberes baseando-se 

na prática pedagógica e no confronto com as condições da profissão. 

 Nunes (2004) salienta que ainda há uma dissociação entre a formação e a prática 

cotidiana, não enfatizando a questão dos saberes que são mobilizados e construídos na prática, 

ou seja, os saberes da experiência. A autora ainda afirma que esses saberes são incorporados e 

passam a integrar a identidade do professor, constituindo-se em elemento fundamental nas 

práticas e decisões pedagógicas. 

Dessa forma, percebe-se a importância do desenvolvimento dessa pesquisa em nossa 

realidade, pois esta busca compreender e analisar os saberes docentes, com destaque nos 

saberes experienciais, numa perspectiva de contribuir para a ampliação deste campo de estudo 

e para a implementação de políticas que envolvam a questão da formação e da prática do 

professor de EJA a partir da ótica dos próprios sujeitos envolvidos. 

 

1.5 Organização da dissertação 

 

 Com relação à estrutura, esta dissertação apresenta-se organizada por um memorial 

autobiográfico e em cinco capítulos, seguidos das referências e apêndices.  
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 No memorial autobiográfico intitulado “Primeiras palavras... Memória autobiográfica 

sobre a aventura de ensinar jovens e adultos” apresentamos através de uma narrativa 

autobiográfica os processos que conceberam a pesquisa, as reminiscências da trajetória 

escolar e profissional da autora, sua aventura no exercício da docência na EJA e seu encontro 

com o objeto de pesquisa.   

 Na introdução, nomeada “Passos iniciais...  Uma introdução”, trazemos uma visão 

geral deste trabalho de pesquisa, delimitação do estudo, as razões que justificam esta 

investigação: a relevância social, científica e acadêmica. Retratamos questões relevantes 

acerca da EJA no Brasil, avanços e retrocessos na construção de uma política pública, assim 

como trazemos à luz alguns documentos legais que respaldam esta modalidade da educação 

básica. Expomos ainda considerações sobre a formação para atuação docente na EJA, 

pesquisas sobre os saberes docentes já realizadas no Brasil, buscando verificar se algum 

estudo tinha respondido o problema de pesquisa. Apresentamos a questão e objetivos da 

pesquisa e a organização da dissertação.    

 No primeiro capítulo, denominado “Percurso teórico trilhado na pesquisa”, 

apresentamos os fundamentos teóricos que embasam o estudo. Fazemos referências a alguns 

conceitos de ‘saber’, abordamos a respeito dos saberes docentes sob o olhar de Freire, 

Gauthier e colaboradores, Pimenta e Tardif. Ainda trazemos, neste capítulo, reflexões e a 

diferença sobre prática docente e prática pedagógica. Aludimos acerca dos saberes que 

emergem da prática, ou seja, os saberes experienciais. Como o foco deste estudo foi saberes 

experienciais, este mereceu destaque nesse capítulo.  

No “Percurso metodológico trilhado na pesquisa”, que representa o segundo capítulo, 

versamos sobre o caminho metodológico utilizado para a realização desta pesquisa. 

Explicitamos a natureza, a abordagem teórica e o método deste estudo, delineamos o contexto 

da pesquisa, caracterizamos os sujeitos colaboradores da pesquisa. Culminamos, essa parte do 

trabalho, discorrendo sobre a produção e procedimentos de análise de dados.  

A partir do terceiro capítulo, intitulado “Concepções acerca da docência na EJA e 

experiências formativas através das narrativas autobiográficas das professoras”, trazemos os 

resultados da pesquisa, analisando as repostas dos sujeitos colaboradores. Nesta parte, 

delineamos o movimento de construção identitária e o processo de profissionalização das 

professoras que participaram desta investigação, enfatizamos aspectos e experiências 

formativas vivenciadas por elas, procuramos verificar se os diversos cursos de formação 

realizados pelas professoras contribuíram para a sua atuação docente. Também mostramos      

qual o motivo de suas escolhas para trabalhar com jovens e adultos, as concepções construídas 
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sobre a EJA e suas especificidades, a percepção sobre ser docente nessa modalidade, os 

dizeres sobre seus alunos, além de buscar constatar se os saberes experienciais mobilizados 

pelas professoras contemplam as especificidades de seus alunos por meio das narrativas 

autobiográficas das professoras sujeitos da pesquisa. 

No quarto capítulo, cognominado “Narrativas autobiográficas das professoras da EJA 

acerca da sistematização do ensino, da prática pedagógica e dos saberes docentes”, 

exploramos e sondamos, através de narrativas autobiográficas dos sujeitos da pesquisa, a 

organização curricular, didática e pedagógica da prática docente das professoras 

colaboradoras do estudo, a prática pedagógica em face das especificidades da EJA, os saberes 

constituídos no processo de formação inicial e continuada. Também analisamos na 

perspectiva das professoras os aspectos que interferem de forma positiva e negativa na prática 

pedagógica dessa modalidade e as estratégias que elas têm realizado para o enfrentamento dos 

problemas. 

Por sua vez, no quinto capítulo, intitulado “Contribuições dos saberes experienciais 

para atuação docente na EJA nas narrativas autobiográficas das professoras”, apresentamos as 

nossas análises das narrativas das professoras da EJA concernentes ao foco de nosso objeto de 

pesquisa, os saberes experienciais e suas contribuições para a atuação docente na EJA. 

Procuramos detectar dos saberes que são mobilizados pelas professoras qual que melhor 

contribui para a sua atuação docente na EJA, descortinar as formas de contribuição dos 

saberes experienciais para atuação docente na modalidade. 

Finalizamos a dissertação com as “Considerações Finais”. Nesta parte, constituída de 

uma breve síntese entre o teórico e o empírico, fizemos uma análise geral do estudo indicando 

as principais conclusões e recomendações acerca dos saberes da experiência na EJA. Ao fazer 

as considerações finais, apresentamos caminhos possíveis para seguir em frente, em buscas de 

perspectivas de uma educação significativa para alunos e professores no contexto da EJA.    
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CAPÍTULO 1 – PERCURSO TEÓRICO TRILHADO NA PESQUISA 

 

Os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo 

a partir do qual os professores tentam transformar suas relações de 

exterioridade com os saberes em relações de interioridade com sua própria 

prática. Neste sentido, os saberes experienciais não são saberes como os 

demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, 

polidos e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência 

(TARDIF, 2014, p. 54).  

  

Neste capítulo, buscamos evidenciar o referencial teórico que articulamos para a 

discussão dos saberes experienciais na EJA. Trazemos inicialmente a discussão acerca das 

concepções de Saber, retratamos sobre os saberes docentes na perspectiva de Freire, Gauthier 

e colaboradores, Pimenta e Tardif. Tratamos, ainda, neste capítulo, a respeito da distinção da 

prática docente e prática pedagógica. Retratamos também em relação aos saberes da 

experiência, foco desta pesquisa. Acreditamos que esses fundamentos teóricos se revelaram 

fundamentais na construção do caminho para nossas reflexões.       

 

2.1 Percorrendo algumas concepções de ‘Saber’ 

 

Antes de abordarmos os tipos de saberes utilizados pelos professores em sua profissão, 

convém tecermos alguns comentários sobre o significado do vocábulo ‘Saber’, pois se 

constata que a questão do saber docente constitui, atualmente, a preocupação central de várias 

correntes de pesquisas, as quais se mostram seguidoras de diversas concepções do saber e 

tipologias que englobam concepções diferentes. 

No Dicionário Aurélio, o vocábulo saber significa “Ter conhecimento, ciência, 

informação ou notícia de; e o vocábulo conhecer significa [...] Ter conhecimento técnico e 

especiais relativos a ou próprios para [...] Ser instruído em; conhecer [...] Ter capacidade, 

conhecimento para [...]”    (FERREIRA, 1989, p. 1530 – 1531). Percebe-se que no dicionário 

os vocábulos ‘saber’ e ‘conhecimento’ não têm significados distintos.  

Furió (apud CUNHA, 2003), também não diferencia o significado das expressões 

‘saber’ e ‘conhecimento’, para o autor são similares. Define e tipifica que ‘saber’ ou 

conhecimento, do ponto de vista filosófico, podem ser considerados em três grupos: 

conhecimento declarativo – este tipo de saber ou conhecimento nomeado descritivo ou factual 

busca responder ao que sabemos em forma de sugestões, recomendações, o que acontece ou o 

que pensamos a respeito de um determinado conceito, de forma descritiva; conhecimento 



    43 
 

processual ou procedimental – este tipo de conhecimento se refere às habilidades ou 

capacidades que denominamos e geralmente se revelam através do saber-fazer; conhecimento 

explicativo – este tipo de conhecimento esclarece os questionamentos dos acontecimentos e 

conceitos que dão sentido e profundidade aos dois tipos de conhecimentos antecedentes.    

 No entanto, Fiorentini29 et al. (1988) diferenciam os dois termos: 

 

[...] “conhecimento” aproximar-se-ia mais com a produção científica sistematizada e 

acumulada historicamente com regras mais rigorosas de validação tradicionalmente 

aceitas pela academia; o “saber” por outro lado, representaria um modo de conhecer 

/ saber mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a outras 

formas de saber e fazer relativos à prática não possuindo normas rígidas formais de 

validação (p. 312). 

 

Uma outra concepção de ‘saber’ é encontrada em Bombassaro30 (apud CUNHA, 

2003), na qual denota que o termo ‘saber’ pode ser utilizado em diversos contextos e 

diferentes maneiras. O autor registra que para Platão ‘saber’ indica uma opinião verdadeira 

baseada em um pensamento fundado, em um processo reflexivo. Bombassaro (Ibidem) aponta 

duas maneiras prováveis de interpretação do emprego do vocábulo ‘saber’. A primeira 

maneira de análise está relacionada à crença, visto que ‘saber’, neste caso, significa ‘crer’, isto 

é, para saber alguma coisa é necessário crer que essa concepção é verdadeira, porque o 

conteúdo é geralmente declarado por uma afirmação verídica ou inverídica, mas que 

preconiza uma crença particular em alguma coisa. A outra maneira de interpretação do termo 

‘saber’, refere-se ao ‘poder’ e está relacionada à habilidade e à disposição, enquanto a 

primeira está ligada a um aspecto prático. Desta forma, para Bombassaro (ibidem), a 

percepção de saber significa habilidade/disposição, ser capaz de, compreender, dominar 

técnicas, manusear, aludindo ao universo prático, ambiente concreto onde o discernimento 

pode ser produzido. 

Para Gauthier et al.(2013), o ‘saber’ é definido a partir de três perspectivas divergentes 

que se referem cada uma um lugar peculiar: a subjetividade, o juízo e a argumentação. Sendo 

assim, o ‘saber’ proveniente da subjetividade é um tipo de saber assinalado pela 

racionalidade, isto é, produzido pela certeza subjetiva causada pelo pensamento racional, se se 

opõe à imaginação, ao erro, a dúvida, da mesma forma, de outro tipo de certeza, como as 

                                                           
29 Os autores, mesmo diferenciando os termos “saber” e “conhecimento”, reconhecem que nem os filósofos 

possuem uma posição clara sobre a diferenciação destes vocábulos. 
30 BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da epistemologia: como se produz o conhecimento. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1992.  
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ideias preconcebidas e a fé. O ponto de vista que relaciona o ‘saber’ ao juízo, revela que o 

‘saber’ é um bom senso verdadeiro que não é produto de uma representação subjetiva nem de 

uma intuição, porém é resultado de uma atividade intelectual, existente nos discursos que 

apresentam um juízo verdadeiro sobre um objeto, ou um acontecimento. Outra concepção 

declara a argumentação como lugar do ‘saber’, determinado, em geral, por meio da lógica da 

retórica ou da dialética, como atividade discursiva através da qual o sujeito tenta tornar válida 

uma proposta, uma teoria ou uma ação. Diante desse ponto de vista, ‘saber’ algo, 

necessariamente, acarreta a capacidade de mostrar os fundamentos dessa hipotética verdade 

do juízo, não se limita a simples atividade do juízo verdadeiro.  

Nessa proposta de estudo, toma-se por base a noção de ‘saber’ expressa por Tardif 

(2014), ou seja, “[...] um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as 

habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes 

chamado de saber, de saber - fazer e de saber- ser” (p. 60, grifo nosso). Para este autor os 

termos ‘saber’ e ‘conhecimento’ não têm distinção de significado.  

Assim, chegamos à convicção de ‘saber’ que fundamentará nosso estudo, portanto, 

buscamos, no próximo subtítulo, abordar a questão dos saberes dos professores ou saberes 

docentes sob a visão de Freire, Gauthier e colaboradores, Pimenta e Tardif, mediadores de 

sólidas discussões sobre saberes docentes em prol de um ensino de qualidade.    

 

2.2 Saberes docentes: contribuições teóricas  

 

 Os saberes experienciais, objeto de estudo desta pesquisa, são compostos de vários 

outros saberes (TARDIF, 2014), o que significa que não são acontecimentos isolados 

relacionados ao “ser experiente” que ocorre ao longo dos anos. Por esse motivo, não podemos 

tratar apenas dos saberes experienciais, compreendemos a importância de discorrermos sobre 

os demais saberes docentes que se vinculam aos saberes práticos na perspectiva de Freire, 

Gauthier  e colaboradores, Pimenta e Tardif que nos apresentam valiosas contribuições.       

Em seus estudos, Tardif (2014) discorre acerca dos saberes docentes e a sua relação 

com a formação profissional do professor e com o exercício da docência. Os saberes docentes, 

segundo o autor, estão relacionados diretamente com a vida cotidiana do professor, por isso 

seria impossível compreendê-los sem relacioná-los com as dimensões do trabalho docente.          

Tardif (2014) situa o saber docente a partir de seis fios condutores: a) Saber e trabalho 

– é o primeiro fio condutor, em que o autor deixa claro que devemos compreender o saber do 
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professor em estreita ligação com o trabalho escolar, pois essa relação oferece princípios para 

enfrentar situações do dia a dia; b) diversidade do saber – é o segundo fio condutor, pois 

reconhece que o saber docente é diverso, heterogêneo e plural por abranger na prática 

pedagógica saberes de diferentes naturezas, saberes variados; c) Temporalidade do saber –  

este é o terceiro fio condutor, onde entende que o saber dos professores é obtido no contexto 

de uma carreira profissional, de uma história de vida; d) A experiência de trabalho enquanto 

fundamento do saber – o autor aponta como quarto fio condutor, pois enfatiza que os saberes 

são também provenientes da experiência do trabalho; e) Saberes humanos a respeito de 

saberes humanos – este é considerado o quinto fio condutor, pois focaliza que os docentes 

relacionam com seu objeto de trabalho basicamente por meio da interação humana; f) Saberes 

e formação de professores – o autor identifica como o último fio condutor e consequência dos 

anteriores, onde os saberes dos professores e as realidades específicas de seu trabalho 

cotidiano são levados em conta como necessidade de repensar a formação para o magistério. 

Conforme Tardif (2014), não podemos considerar o saber uma categoria autônoma e 

separada da realidade social em que o professor se encontra, pois 

 

O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, 

com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares 

na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos 

constitutivos do trabalho docente (Ibidem, p.11). 

 

Fazendo-se alusão dos fios condutores citados anteriormente, Tardif demarca o saber 

docente como “[...] um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente de 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experiências” (2014, p.36). 

 Gauthier et al (2013) sustentam a afirmação que desde a Antiguidade o ensino é um 

ofício universal e, até então, mantém na contemporaneidade uma função imprescindível para 

a sociedade. Entretanto, apesar da longa história do ofício de ensinar, ainda é preciso conhecer 

muito a respeito desse fenômeno, pois 

 

[...] mal conseguimos identificar os atos do professor que, na sala de aula, têm 

influência concreta sobre a aprendizagem dos alunos, e estamos apenas começando a 

compreender como se dá a interação entre educador e educandos. O conhecimento 

desses elementos do saber profissional docente, no entanto, é fundamental e pode 

permitir que os professores exerçam o seu ofício com muito mais competência 

(Ibidem, p.17).    
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Os autores demonstram por meio da sentença “conhece-te a ti mesmo”, do oráculo de 

Delfos, a dedicação dos pesquisadores na tentativa de definir a natureza do ensino e o que é 

pertinente saber para ensinar. Conforme os autores, tardou muito a reflexão sobre o ensino, 

embora essa prática esteja acontecendo há séculos. Além disso, é muito complexo interpretar 

os saberes implicados na realização do ensino devido à ignorância do docente em relação ao 

saberes docentes e as ideias preconcebidas que prejudicam o processo de profissionalização 

do ensino, que implica em dois obstáculos: um ofício sem saberes e saberes sem ofício.  

Um ofício sem saberes, primeiro obstáculo que os autores enfatizam e que impedem a 

emergência de saberes profissionais, diz respeito ao ato de ensinar sem os saberes necessários 

à prática educativa. Nessa perspectiva, existe a crença segundo Gauthier et al (2013), em que 

para saber ensinar apenas basta ter conhecimento do conteúdo da matéria, ter talento, ter bom 

senso, seguir a intuição, ter experiência e ter cultura. Mesmo que estes enunciados projetem a 

realidade, impedem a manifestação de saberes docentes específicos da profissão, 

impossibilitando de alguma forma a profissionalização da profissão. Para os autores, esses 

saberes são importantes “mas tomá-lo como exclusivo é mais uma vez contribuir para manter 

o ensino na ignorância” (Ibidem, p.25). Na verdade, para os autores, ensinar é muito mais do 

que isso, é necessário também organizar, planejar, avaliar, refletir, ter senso crítico, isto é, 

incontáveis outras práticas educativas fundamentais para o exercício da docência. 

No que se refere aos saberes sem ofício, segundo erro que não favorece a 

profissionalização do ensino, trata-se de constituir saberes através de um professor idealizado 

nos centros acadêmicos, sem considerar o professor real, concreto, na sala de aula e na sua 

prática. Os conhecimentos são produzidos, nas academias, sem levar em conta as condições 

concretas do exercício da atividade docente, ou seja, a tendência de normatizar o ensino que 

não corresponda à realidade.  

 Para Gauthier et al (2013), o desafio da profissionalização docente é superar a 

fragmentação do ofício sem saberes e dos saberes sem ofício, visando um ofício feito de 

saberes. Ao reconhecerem, no contexto da atual educação, que as pesquisas divulgam a 

existência de conhecimentos específicos que são mobilizados pelo professor, os autores 

compreendem o ensino como “a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas de sua 

situação concreta de ensino” (Idem, p.28).  

Já Paulo Freire (1996) afirma que sem os saberes necessários à prática docente o 

professor não gozará de uma prática educativo-crítica. Nas palavras de Freire (Idem), os 

educadores, sejam eles conservadores, “bancários”, críticos, problematizadores e progressistas 
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necessitam de saberes comuns, como: relacionar teoria/prática, pois sem a prática a teoria 

pode tornar-se apenas discurso e a prática reprodução alienada; conceber condições para o 

aluno construir conhecimentos e aprender de forma crítica, ou seja, “São saberes demandados 

pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do educador ou 

educadora” (FREIRE,1996, p.23).  

Pimenta (2012) declara que a partir da reconsideração dos saberes necessários à 

docência e a prática pedagógica pode-se ressignificar novos caminhos para a formação 

docente, como o debate a respeito da identidade profissional do professor, isto é, os saberes 

que caracterizam a docência.    

 Julgando que os saberes docentes se compõem de vários saberes provenientes de 

diferentes fontes e considerando que os professores estabelecem diferentes relações com eles, 

Tardif (2014) os classifica tipologicamente em saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Para esse autor, os saberes da 

formação abrangem os saberes das ciências da educação (como por exemplo, a filosofia, a 

sociologia, etc.) e da ideologia pedagógica (concepções originadas de reflexões sobre a 

prática educativa). Esse conjunto de saberes é transmitido pelas instituições de formação de 

professores. 

  Gauthier et al (2013) afirmam que os saberes das ciências da educação refere-se aos 

saberes profissionais que todo docente adquire, durante a sua formação ou em seu trabalho, 

que contribui com o ato de ensinar, pois informa sobre vários fatores da educação, sobre a 

escola, seu funcionamento, sua organização, formação de professores, dentre outros. O que 

diferencia esse especialista de qualquer outro leigo é o conhecimento profundo sobre o 

sistema escolar. Assim, Gauthier et al reiteram que o professor 

 

Em suma, possui um conjunto de saberes a respeito da escola que é desconhecido 

pela maioria do cidadãos comuns e pelos membros das outras profissões. É um saber 

profissional específico que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica, 

mas serve de pano de fundo tanto para ele quanto para os outros membros de sua 

categoria socializados da mesma maneira. Esse tipo de saber permeia a maneira de o 

professor existir profissionalmente (2013, p.31). 

 

 Esses saberes para Pimenta (2012) são chamados de saberes do conhecimento, 

compreendem o saber teórico específico de uma determinada área (arte, matemática, história, 

física etc.), no qual o professor é especialista. Estes saberes são mais do que uma simples 

informação, ou seja, além de obter as informações, conhecer implica lidar com elas, analisá-

las, categorizá-las, contextualizá-las, possibilitando fazer uma reflexão, gerando competência 
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para produzir novas formas de conhecimento. Portanto, o professor precisa se apropriar dos 

saberes teóricos específicos para conduzir bem a mediação entre o conhecimento e os alunos. 

Segundo Freire (1996), Não há docência sem discência, este é o primeiro saber 

necessário à formação docente e à prática educativa, pois a docência se fundamenta na 

discência, as duas se elucidam e se complementam, quer dizer que quando se ensina também 

se aprende, e aquele que aprende cria alternativas e possibilidades para a construção do 

conhecimento.  

 Para o autor a rigorosidade metódica é um saber necessário à docência, o educador 

deve trabalhar com os educandos com que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis, 

criar métodos para extrair e instigar o conhecimento em seus educandos, inserindo-os no 

caminho da busca de sua própria autonomia. A pesquisa é outro saber necessário à prática 

educativa, pois faz parte da tarefa docente a indagação, a busca que se concretiza por meio de 

pesquisa. Ensinar também exige respeito aos saberes do educando, então, o professor e a 

escola devem valorizar as experiências, os saberes que os alunos trazem de sua vivência 

social, relacionar esses saberes trazidos pelos alunos com os saberes curriculares 

fundamentais a serem estudados, levando-os a refletir sobre a realidade a qual vivem. A 

criticidade é outro saber importante para ensinar e que não existe sem a curiosidade, que nos 

coloca mexidos diante de tantas demandas, questões e dúvidas sobre o mundo.  

A estética e a ética conforme Freire (1996) também é um saber fundamental para o ato 

de ensinar e devem caminhar de mãos dadas, pois o ensino dos conteúdos não pode dar-se 

alheio à formação moral do educando. O autor declara que ensinar exige do educador a 

corporeificação das palavras pelo exemplo, pois sem esta as palavras pouco ou nada valem. 

Para ensinar é imprescindível o professor manter-se aberto e à disposição para o novo, e ao 

trabalhar com a novidade é necessário saber lidar com o risco, com espontaneidade. Mais um 

saber necessário apontado por Freire (1996), é que para ensinar exige reflexão crítica sobre a 

prática, ou seja, o primeiro é ponto de partida para o segundo. O processo ensino-

aprendizagem exige do professor pensar sobre o seu fazer, porque é pensando a prática que se 

pode melhorar. O autor também afirma que na prática educativa uma das tarefas mais 

importante é que para ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, 

pois é necessário que os alunos sejam incentivados se assumirem como sujeitos históricos nas 

relações com as pessoas, respeitando a si próprio e aos outros. 

Segundo Tardif (2014) a prática docente também incorpora os saberes disciplinares. 

Os saberes disciplinares são saberes sociais que estão disponíveis e são transmitidos à 

sociedade nos cursos e departamentos universitários. Correspondem às diversas áreas do 



    49 
 

conhecimento, apresentam-se sob a forma de disciplinas e compõem a prática docente por 

meio da formação inicial ou continuada. 

De acordo com a interpretação de Gauthier et al (2013), os saberes disciplinares são 

relativos ao conhecimento das matérias, conceitos e conteúdos. São produzidos pelos 

cientistas e pesquisadores e correspondem as diversas áreas do conhecimento. Apesar do 

saber disciplinar não ser produzido pelo professor, para ser ensinado é necessário que este 

profissional tenha o entendimento profundo do conteúdo, o domínio do assunto, pois é o que 

diferencia esse especialista de qualquer outro leigo. 

Paulo Freire (1996) retrata que ensinar não é transferir conhecimento. O ato de ensinar 

não se constitui no fato de apresentarmos algo para o aluno, mas sistematizar um 

conhecimento que já existe, por isso o professor deve estar receptivo a indagações, às 

perguntas, à curiosidade, dando possibilidade dos estudantes fazerem sua própria construção, 

ter autonomia e aprender a usar este conhecimento em situações do dia a dia. Ter consciência 

do inacabamento do ser é outro saber necessário e, segundo o autor, é o ponto de partida para 

entendermos sobre uma educação transformadora. O autor também ressalta que ensinar exige 

reconhecimento de ser condicionado pela realidade que está em permanente transformação. 

As condições concretas condicionam, impõe limites, porém não definem a prática. Quando 

aprendemos sofremos influência do nosso contexto, mas não devemos nos submeter à 

realidade, ser passivo e se adaptar ao mundo.  

 Nas considerações de Paulo Freire (1996) o respeito à autonomia do ser do educando é 

outro saber necessário à prática educativa, para isso o professor deve respeitar a liberdade, a 

identidade, as opiniões, a curiosidade, os gostos, as preferências estéticas e a linguagem do 

aluno. Outro saber destacado pelo autor é o bom senso, já que este estabelece uma dimensão 

do cuidado no processo educativo e que pode orientar e direcionar o professor diante de 

situações conflituosas. O autor ainda evidencia que ensinar exige humildade, tolerância e luta 

em defesa dos direitos dos educadores. Este saber para o autor deve ser entendido como uma 

prática ética, como um momento importante da prática educativa. O autor salienta também 

que para ensinar exige apreensão da realidade, visto que o aprendizado pleno demanda a 

habilidade de assimilar a existência. 

Segundo Freire (1996) a alegria, a esperança e a curiosidade também são saberes 

necessários à docência. Além disso, o autor declara que ensinar exige a convicção de que a 

mudança é possível, pois o nosso papel enquanto professor e sujeito protagonista não é só 

constatar o que ocorre no mundo, mas intervir para mudar, não estar alheio a nossa prática, a  

nossa opinião, a nossa conduta, e sim imerso a elas.  
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 Retomando o diálogo com Tardif (2014), este também aponta como saber docente os 

saberes curriculares, conhecimentos relativos aos conteúdos, objetivos, métodos, discursos 

validados pela instituição educacional e traduzidos sob a forma de programas de ensino. Em 

relação a esse saber Gauthier et al (2013) afirmam que são saberes produzidos pelas ciências e 

que a escola como instituição selecionam, organizam e transformam em programas e 

currículos escolares. Os autores compreendem que mesmo essa transformação sendo 

implementada por especialistas ou por instâncias superiores, por meio de diretrizes e, ainda, 

através de livros didáticos, o professor deve conhecer o programa, pois este servirá de 

orientação para conduzir o trabalho pedagógico.  

Gauthier et al (2013) também identifica como saberes necessários ao ensino os saberes 

da tradição pedagógica, que correspondem às representações construídas pelo professor, 

mesmo antes de ser professor e ingressar num curso de formação inicial, acerca da docência, 

do ensino-aprendizagem, da escola, do professor, do aluno, entre outros. Estes saberes 

orientam a conduta e a postura do professor. Os autores também enfatizam como 

conhecimentos necessários ao ensino os saberes da ação pedagógica, os quais correspondem 

os saberes experienciais do professor a partir do momento que são testados, publicados e 

validados por pesquisadores e professores. Apesar de Gauthier et al (2013) afirmarem que 

este tipo de saber é o menos produzido no reservatório de saberes do professor, os autores 

declaram ser o mais necessário à profissionalização do ensino, visto que os saberes da ação 

pedagógica constituem um dos fundamentos da identidade profissional docente. “[...] para 

profissionalizar o ensino é essencial identificar saberes da ação pedagógica válidos e levar os 

outros atores sociais a aceitarem a pertinência desses saberes” (Idem, p.34).      

Na perspectiva de Pimenta (2012), os saberes pedagógicos são saberes construídos 

pelo professor no cotidiano de seu ofício e constituem sua ação docente. Abrangem a 

articulação entre os saberes do conhecimento, da experiência e didático-pedagógico 

desenvolvido pelo professor a partir dos saberes sobre a educação, sobre a pedagogia e da 

ação de sua prática docente. O que pode ser ilustrado por Pimenta com a seguinte citação:  

 
Os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre a educação e sobre a 

pedagogia, podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas 

práticas confrontando-os. É aí que se produzem saberes pedagógicos, na ação. [...] 

Os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. 

Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora (2012, 

p.28-29).  

 

Na abordagem de Freire (1996) ensinar é uma especificidade humana e requer do 

professor um preparo que lhe traga segurança, firmeza e confiança, possibilitando ao aluno a 
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mesma capacidade para superar suas dificuldades, uma influência recíproca das relações 

professor e aluno e entre estes e o mundo. O comprometimento também é um saber 

indispensável ao professor, pois exercer a profissão docente é colocar-se diante do aluno, estar 

sujeito à avaliação do outro. Comungamos com Freire (1996), quando anuncia que não 

podemos duvidar um instante ao menos que ensinar exige compreender que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo, pois em nenhum momento esta ação é neutra e indiferente, 

ela pode provocar tanto a reprodução da ideologia dominante quanto a sua rejeição. O autor 

na visão dialética em que se fundamenta, reconhece a liberdade e autoridade como saber 

necessário ao docente, em que ambas devem ser vivida em conexão, devem se afirmar e se 

preservar, pois apenas no equilíbrio entre liberdade e autoridade sucederá práticas 

disciplinadas.  

Outro saber necessário à prática educativa defendido por Freire (1996) é a tomada 

consciente de decisões, pois é preciso que o professor esteja consciente de suas decisões, 

opções, exemplos e medidas, pois ele sabe a influência e o valor que possui para transformar a 

realidade. Escutar é outro saber importante apontado pelo autor, pois somente quem sabe 

escutar é que aprende a falar com os alunos. Simplesmente aprendemos escutar escutando, 

quem escuta paciente o outro, fala sem precisar se impor. O autor explicita que é fundamental 

o professor reconhecer que a educação é ideológica, pois Freire (1996) alerta que podemos 

nos tornar cegos diante dela, cair em suas armadilhas. Também é saber necessário à prática 

educativa a disponibilidade para o diálogo, já que em sua concepção não existe educação sem 

diálogo, pois este é relação, encontro. Além disso, no entendimento do autor outro saber 

indispensável ao professor é querer bem aos educandos.   

Em relação ao objeto de nosso estudo, os saberes experienciais, Tardif (2014) afirma 

que são saberes fundamentados no trabalho cotidiano, na prática da profissão. Estes saberes, 

também chamados de práticos, surgem da experiência e são legitimados por ela, no decorrer 

de um processo de socialização profissional. Os saberes práticos orientam a profissão docente 

e na medida em que vão sendo materializados em vivências que o professor vai adquirindo 

individualmente e coletivamente, constituem o habitus. O autor aponta que “a experiência 

fundamental tende a se transformar, em seguida, numa maneira pessoal de ensinar, em 

macetes da profissão, em habitus, em traços da personalidade profissional” (Idem, p.51). 

 Nesse estudo, o termo habitus é compreendido como: 

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 
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de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 

1983, p.65 apud SETTON, 2002, p.62). 

 

 A atividade docente é realizada num contexto de interações onde estão presentes 

sentimentos, símbolos, valores. No exercício da profissão o professor passa por situações que 

não são previstas, mas que podem acontecer a qualquer momento. Diante desses imprevistos, 

o professor reage em função de um habitus. Nesses termos, Phillippe Perrenoud 

complementa: 

 

O ator sabe de maneira confusa que ele não improvisa [...], mas mobiliza um 

esquema interiorizado, que em geral chamará de caráter, personalidade, hábito ou 

intuição. Ele pode, ao custo de uma forte vigilância, tentar-se conscientizar-se disso 

e manter o controle. Contudo, em um primeiro momento, e às vezes definitivamente, 

o professor, assim como qualquer ator em situação de urgência, agiu através de seu 

habitus mais do que como o sujeito autônomo (PERRENOUD et al., 2001, p.168). 

 

 Segundo Perrenoud (2001), mesmo essas ações sendo improvisadas e urgentes, não 

quer dizer que seja estranha a ação racional, pois o professor em um curto espaço de tempo 

recorre “a esquemas de percepção, de avaliação, de pensamentos e de ação” (Idem, p.162).  

São esses esquemas, segundo o autor, que “permitem enfrentar aos incidentes críticos que 

estão ancorados em uma prática profissional cada vez mais rica, formando um novo ‘estrato’ 

de habitus que não tem sua gênese na vida em geral, mas uma experiência de classe” (Ibidem, 

p.167). 

 Podemos perceber que o habitus não se opõe aos saberes, ao contrário, está presente 

na ação pedagógica e reconhecer a presença do habitus na ação pedagógica é ao mesmo 

tempo uma reflexão na ação. O habitus é importante, pois a partir dele compreende-se a 

relação pedagógica, os fatos da vida cotidiana e as dinâmicas de grupo. 

 Por saberes experienciais Gauthier et al (2013) compreendem os conhecimentos 

concernentes às vivências, às experiências desenvolvidas em sala de aula pelo professor, 

durante o exercício de seu ofício. O docente aprende através de suas experiências, porém, é 

um conhecimento limitado pelo fato de ser individual e particular, restrito a uma sala de aula e 

por esse motivo não são verificados e publicados. Nenhuma jurisprudência particular que se 

conserve em segredo é conveniente para a formação de professores e não conduz ao 

reconhecimento do status profissional do professor. Os autores, assim como Tardif (2014), 

consideram que este tipo de saber está intimamente relacionado com o hábito.  



    53 
 

 No entendimento de Pimenta (2012), os saberes da experiência são os saberes 

construídos pelo professor a partir de sua vivência enquanto aluno durante sua vida escolar. 

Conforme afirma a autora (2012, p.21) “Quando os alunos chegam ao curso de formação 

inicial, já têm saberes sobre o que é ser professor. [...] Quais professores foram significativos 

em suas vidas”. Além do mais, muitos professores antes de ingressar no ensino superior, por 

terem feito o magistério no ensino médio, possuem uma atividade docente e/ou conhecem 

sobre o que é ser professor através da experiência socialmente acumulada, isto é, 

representações e estereótipos que a sociedade traz dos professores. São também saberes da 

experiência, aqueles que os professores “produzem no seu cotidiano docente, num processo 

permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de 

trabalho, os textos produzidos por outros educadores” (Ibidem, p.22).  

 A autora critica a fragmentação de saberes da docência e ressalta a relevância de 

valorizar a articulação destes saberes a partir da prática social da educação, uma vez que é na 

ação, por meio do seu próprio saber que o professor desenvolve os saberes pedagógicos. É 

evidente que para o professor dispor dos saberes pedagógicos, além de dominar o 

conhecimento específico de sua área, deve ter a capacidade de transformar esse conhecimento 

científico em conhecimento escolar de forma a ser entendido pelo aluno.       

Valendo-nos dos estudos de Pimenta (2012), podemos afirmar que os saberes da 

experiência, do conhecimento e os saberes pedagógicos definem o que é necessário saber para 

ensinar e trazem grandes contribuições à formação de professores, por compreendermos que 

através da mobilização desses saberes o professor constrói a sua identidade.       

 Percebemos a partir dos estudos empreendidos por Gauthier et al (2013) que os 

interesses investigativos desses autores é discutir a relação existente entre os saberes docentes 

e a profissionalização do ensino. Ao defenderem um ofício feito de saberes, argumentam que 

a profissionalização da docência está estritamente conectada à institucionalização e 

legitimação dos saberes docentes pois “Uma das condições essenciais a toda profissão é a 

formalização dos saberes necessários à execução das tarefas que lhe são próprias” (Idem, 

p.20).  

Dessa forma, para exercer a profissão da docência, não basta apenas saber o conteúdo, 

ter bom senso, intuição, possuir um vasto talento, dispor de uma grande experiência ou deter 

uma ampla cultura, o professor deve ter o conhecimento do reservatório de saberes 

necessários à prática educativa e dos princípios da educação para de fato saber ensinar e 

efetivar o ensino.    
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Vimos que Paulo Freire (1996) apresenta saberes necessários à prática docente que 

sem os quais o professor não disporá de uma prática educativo-crítica. Os saberes docentes 

indispensáveis ao ensino deve ter a capacidade de possibilitar aos alunos a construção de sua 

autonomia e a administração de suas próprias ideias, valorizar a sua cultura, respeitar a 

individualidade e o conhecimento que possuem, oportunizar o direito de pesquisar, 

questionar, aprender e ensinar, ou seja, preparar o aluno para transformar a sociedade e ser um 

cidadão consciente de seus deveres e direitos.       

Segundo Tardif (2014), os saberes são elementos constitutivos da prática do professor, 

na qual se encontram simultaneamente articulados. São saberes sociais transformados em 

saberes escolares. Dessa forma, os saberes docentes são plurais, heterogêneos, temporais, 

personalizados e situados, trazendo consigo as marcas do ser humano.    

 Dado o exposto, compreendemos que a relação dos docentes com os saberes não se 

reduz a uma função de mera transmissão, mas, sobretudo, de construção e incorporação. É 

importante ressaltar que o professor ao longo de seu percurso pessoal e profissional mobiliza 

e constrói saberes essenciais à docência.  

O quadro a seguir mostra como os saberes docentes, anteriormente discutidos, estão 

sistematizados e categorizados pelos autores. 

 

QUADRO 1 

Classificação dos saberes docentes 

AUTORES TIPOLOGIAS DOS SABERES DOCENTES 

Freire (1996) 

 

1. Não há docência sem discência (rigorosidade 

metódica; pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; 

criticidade; estética e ética; corporeificação das palavras 

pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre 

a prática; reconhecimento e assunção da identidade 

cultural). 

2. Ensinar não é transferir conhecimento (consciência 

do inacabamento; reconhecimento de ser condicionado; 

respeito à autonomia do ser do educando; bom senso; 

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 

educadores; apreensão da realidade; alegria e esperança; 

convicção de que a mudança é possível; curiosidade). 

3. Ensinar é uma especificidade humana (segurança, 

competência profissional e generosidade; 

comprometimento; compreender que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo; liberdade e autoridade; 

tomada de consciência de decisões; saber escutar; 

reconhecer que a educação é ideológica; disponibilidade 
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para o diálogo; querer bem aos educandos). 

Pimenta(2012) 

 

1. Os saberes da experiência. 

2. Os saberes do conhecimento. 

3. Os saberes pedagógicos. 

Gauthier et al. 

(2013) 

 

1. Saberes disciplinares (a matéria). 

2. Saberes curriculares (o programa). 

3. Saberes das ciências da educação (várias facetas do 

ofício de ensinar ou da educação de um modo geral). 

4. Saberes da tradição pedagógica (o uso). 

5. Saberes experienciais (a jurisprudência) 

6. Saberes da ação pedagógica (jurisprudência

 pública validada). 

Tardif (2014) 

 

1. Saberes da formação profissional (saberes das ciências 

da educação e da ideologia pedagógica). 

2. Saberes disciplinares (saberes de cada disciplina, campo 

e/ou área de conhecimento). 

3. Saberes curriculares (saberes oriundos dos discursos, 

dos métodos, dos conteúdos e dos objetivos 

educacionais). 

4. Saberes experienciais (saberes que

 emergem da experiência e são validados por 

ela). 

 
Fonte: Freire (1996); Pimenta(2012); Gauthier et al. (2013); Tardif (2014). 

 

2.3 Reflexões sobre a prática pedagógica  

 

 No âmbito do magistério, o trabalho docente é mediado pela prática pedagógica que 

decorre de sua relação com os saberes docentes. Estes saberes se incorporam à vivência do 

professor, passando a fundamentar suas práticas. Isso nos remete a refletir sobre a prática 

pedagógica considerando-a lócus de construção de conhecimento, contexto de produção e 

reconstrução de saberes.  

 Para Tardif, a prática pedagógica é entendida como “[...] um espaço de produção da 

competência profissional pelos próprios professores” (2014, p.291). Nesta perspectiva, a 

prática pedagógica vem a ser local de produção de conhecimento, de transformação e de 

mobilização de saberes, levando à profissionalização do professor e a constituição de sua 

identidade.  

A prática pedagógica é concebida na percepção de Sacristán como “[...] toda bagagem 

cultural consolidada acerca da atividade educativa, que denominamos propriamente como 

prática ou cultura sobre a prática” (1999, p.74). Ainda aponta como as práticas que acontecem 

nas salas de aula, empregadas com frequência e consolidadas na rotina pedagógica.  
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O autor distingue a prática pedagógica da prática educativa, colocando esta como uma 

ação que ultrapassa a manifestação do trabalho do professor, como uma cultura partilhada 

pelos profissionais da educação.    

É importante atentarmos para a diferença que Sacristán31 (1999) nos apresenta e nos 

amparamos também em Franco (2012) para diferenciar as práticas pedagógica, educativa e a 

docente e discutir acerca da essência de cada uma no processo educativo. Para essa autora, 

essas práticas não são unívocas, embora seja comum encontrar esses termos sem distinção em 

pesquisas, como se fossem semelhantes. A este respeito a autora nos ensina que 

 

[...] ao falarmos de práticas educativas, estamos referindo-nos a práticas que 

ocorrem para a concretização de processos educacionais. Já ao falarmos de práticas 

pedagógicas, estamos referindo-nos as práticas sociais exercidas com a finalidade de 

concretizar processos pedagógicos (FRANCO, 2012, p.152).    

 

 A autora reitera que a prática pedagógica são práticas que se constituem com 

consciência para contemplar as demandas educacionais requeridas pela comunidade social. 

Neste sentido, Franco (2012) salienta que as maneiras de efetivação, organização e 

desenvolvimento das práticas pedagógicas, feitas por adesão, negociação ou por imposição, 

geram ações e resultados divergentes. Por esse motivo, a autora entende a necessidade de 

esclarecer aos professores a intencionalidade das práticas pedagógicas, visto que se estas 

forem impostas, sem fundamentos e explicações não serão totalmente aderidas pelo coletivo, 

produzindo faces diferentes pelos docentes.  

Para as práticas pedagógicas serem absorvidas pelos professores é preciso que sejam 

compreendidas em sua totalidade. A categoria da totalidade é destacada por Franco (2012) e 

caracterizada, em relação à prática pedagógica, como marcante e essencial, quando ela afirma 

“[...] quero entendê-la como expressão de dado momento/espaço histórico, permeada pelas 

relações de produção, culturais, sociais e ideológicas. Assim enfatizo que, como prática 

social, ela produz uma dinâmica social entre o dentro e o fora [...] da escola” (Idem, p.162). 

Portanto, noutras palavras, para que a prática pedagógica conquiste os objetivos educacionais, 

precisa ser reconhecida como uma necessidade social, relacionada com a sociedade. 

Segundo Franco (2012) a prática pedagógica acontece mediante a sua ação científica 

sobre a práxis educativa32, objetivando, por meio de um procedimento de conscientização de 

                                                           
31 José Gimeno Sacristán distingue a prática pedagógica da prática educativa, mas ao autor não faz distinção 

entre estas e a prática docente.  
32 “A práxis educativa, objeto da ciência pedagógica, caracteriza-se pela ação intencional e reflexiva de sua 

prática. [...] A práxis educativa ocorre onde houver uma intencionalidade a se concretizar, permeada por um 

processo reflexivo de fins e meios.” (FRANCO, 2008, p.84). 
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seus integrantes, entender e transformar essa práxis. Na abordagem da autora, as práticas 

pedagógicas organizam-se pelos princípios da intencionalidade, da perspectiva dialética e da 

historicidade.    

As práticas pedagógicas devem ser entendidas como espaço de diálogo, reflexão das 

intermediações entre sociedade e sala de aula. Conforme Franco, 

  

[...] o professor, ao construir sua prática pedagógica, está em contínuo processo de 

diálogo com o que faz, por que faz e como deve fazer. É quase que intuitivo esse 

movimento de olhar, avaliar, refazer. Construir e desconstruir; começar de novo; 

acompanhar e buscar novos meios e possibilidades. Essa dinâmica é o que faz da 

prática uma prática pedagógica” (2012, p. 170). 

 

 Em relação à prática docente, esta nem sempre será uma prática pedagógica, nem está 

limitada a sala de aula.  A prática docente se efetiva como prática pedagógica se a atuação do 

professor for exercida com finalidade, planejamento, acompanhamento, supervisão crítica e 

responsabilidade social. Sem o fundamento das práticas pedagógicas, que lhe dão o sentido e 

direção, a prática docente perde o sentido. A concepção de que a prática docente se efetiva 

através de ações mecânicas, inconsciente, sem sentido e sem alicerçar na reflexão é enfatizada 

pelo afastamento entre a prática pedagógica e a educativa.  Franco (2012) enfatiza que a 

prática docente é pedagogicamente fundamentada no momento em que o professor “[...] sabe 

qual é o sentido de sua aula para a formação do aluno, que sabe como sua aula integra e 

expande a formação desse aluno, que tem consciência do significado da própria ação” (p.160). 

As práticas pedagógicas e docentes são estruturadas por princípios, ideologias, 

estratégias, decisões e relações dialéticas marcadas pelas mediações entre totalidade e 

particularidade. Sacristán (2000, p.91) coloca inclusive que “a prática do ensino não é, pois, 

um produto de decisões dos professores”, uma vez que existe um currículo que modela, 

determina e organiza seu trabalho. 

 A prática docente sucede da prática pedagógica, e esta em relação à prática educativa 

possui maior particularidade, mas as três recebem e reúnem princípios à cultura geral. 

(SACRISTÁN, 1999). A relação existente entre a ação do professor, correspondente ao 

conhecimento pessoal e ao saber-fazer, com a cultura exteriorizada na prática pedagógica é 

constante. Portanto, a prática pedagógica está intimamente relacionada com os saberes 

docentes, visto que é no desempenho da prática docente que eles são mobilizados e 

construídos.  

A articulação entre a prática pedagógica e os saberes docentes exige dos professores a 

competência de dominar e mobilizar conhecimentos. A base de conhecimento que o professor 
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possui é fundamental para a aprendizagem do aluno, pois conforme Sacristán (1999) o 

professor faz a mediação entre o aluno e a cultura. O nível cultural do professor interfere na 

prática pedagógica e, consequentemente, na construção do conhecimento do aluno. A prática 

pedagógica como prática social e cultural deve auxiliar o aluno na construção de seu saber.   

Ghedin (2012) compreende a prática pedagógica como eixo articulador do currículo 

com a cultura, pois é a partir dessa prática que os processos escolares se constituem e se 

organizam. A necessidade de estabelecer e consolidar o currículo escolar, que define a 

formação do aluno, é justificada e fundamentada pela existência da prática pedagógica.     

 É importante também ressaltar que a prática pedagógica é formativa, uma vez que 

possibilita ao professor, a partir das situações e dos desafios enfrentados no âmbito da sala de 

aula, a aprendizagem, reflexão e, consequentemente, a ressignificação de seus saberes. Tardif  

afirma que: 

 

Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através 

do qual os professores retraduzem sua formação e adaptam à profissão, eliminando o 

que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e 

conservando o que pode servi-lhes de uma maneira ou de outra (2014, p.53). 

 

A partir das considerações do autor, observamos que a prática proporciona uma 

reflexão crítica do trabalho docente, permitindo aos professores a reelaboração dos saberes 

adquiridos. Nesse sentido, compreendemos que no processo de reelaboração dos saberes o 

professor é capaz de reorganizar sua prática pedagógica. 

Desse modo, entendemos que os saberes docentes embasam a prática pedagógica do 

professor, por esse motivo devem ser valorizados e estão intrinsecamente relacionados. 

Ressaltamos, também, a importância da prática pedagógica para a concretização do processo 

ensino-aprendizagem, para a emancipação e formação dos sujeitos, para a constituição e 

reelaboração dos saberes do professor, por isso, um espaço valioso de análise. Por 

conseguinte, a prática pedagógica tem sido evidenciada como sendo de extrema importância 

na constituição do ser professor. 

 

2.4  Saberes que emergem da prática pedagógica ou saberes experienciais 

 

No exercício da prática docente, muitas vezes, é exigido ao professor ensinar e fazer 

intervenções que não foram aprendidas por ele no decurso de sua formação. À vista desse 

confronto com as condições da profissão, o professor mobiliza, modela e adquire saberes que 
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se apropriou durante a sua história de vida, na prática de sua profissão, nas relações entre seus 

pares e seus alunos, na correlação com outros saberes que possui e no convívio com a 

instituição escolar que trabalha. Estes saberes estão relacionados diretamente com a função do 

professor, “o que significa dizer que a sua utilização depende de sua adequação às funções, 

aos problemas e às situações do trabalho, assim como aos objetivos educacionais que 

possuem um valor social” (TARDIF, 2014, p.105). São denominados por alguns estudiosos e 

pesquisadores de saberes experienciais ou práticos.           

Os saberes experienciais, foco deste estudo, são saberes produzidos pelos professores 

no cotidiano da prática de sua profissão e também provenientes de suas vivências 

(TARDIF,2014; GAUTHIER,2013; PIMENTA,2012).  Esses saberes emergem da prática e 

são reconhecidos e validados por ela. São necessários no contexto da prática docente 

(TARDIF, 2014). Dispõem de três objetos que formam a prática docente, ou seja, constituem 

a condição da profissão: “a) as relações e interações que os professores estabelecem e 

desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e 

normas às quais seu trabalho deve submeter-se; as instituições enquanto meio organizado e 

composto de funções diversificadas” (Idem, p.50).   

Os saberes da experiência estão relacionados a outros saberes, especialmente, aos 

saberes disciplinares, profissionais e curriculares, mas não são estruturados em teses ou 

teorias. São saberes práticos que integram a cultura docente em execução, pois “[...] formam 

um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e 

orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as dimensões” (TARDIF, 2014, p. 

49). 

Os saberes experienciais não residem totalmente nas certezas subjetivas acumuladas 

individualmente pelo professor ao longo de sua carreira docente. Existem situações que 

permitem objetivar os saberes da experiência. Segundo Tardif,   

 

É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os 

saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes 

experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas objetivas devem ser, 

então, sistematizadas a fim de se transformarem num discurso da experiência capaz 

de informar ou formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus problemas. 

O relacionamento dos jovens professores com os professores experientes, os colegas 

com os quais trabalhamos diariamente ou no contexto de projetos pedagógicos de 

duração mais longa, o treinamento e a formação de estagiários e de professores 

iniciantes, [...] Em tais situações, os professores, os professores são levados a tomar 

consciência de seus próprios saberes experienciais, uma vez que devem transmiti-los 

e, portanto, objetivá-los em parte, seja para si mesmos, seja para seus colegas (2014, 

p.52).   
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Salientamos que estes saberes também obtêm certa validade e objetividade em sua 

relação crítica com os saberes profissionais, curriculares e disciplinares. Nessa perspectiva, o 

professor, além de ser um prático, constitui-se também um formador. Os saberes práticos 

conforme Tardif “[...] fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de trabalho 

na escola, de modo a facilitar sua integração” (2014, p.50). 

Entendemos que prática docente, além de contribuir com o crescimento da objetivação 

parcial dos saberes experienciais, também possibilita uma avaliação dos outros saberes. Este 

procedimento pode ser entendido como um processo de aprendizagem, pois a experiência 

desperta uma retomada crítica, os professores retraduzem sua formação e adequam a realidade 

e necessidade de sua profissão. 

Diante do que já foi exposto a respeito dos saberes experienciais, podemos perceber 

que este saber ocorre por meio da interação do professor com outros sujeitos educativos, por 

esse motivo é caracterizado por Tardif como um saber interativo. No cotidiano da profissão, o 

professor expressa a necessidade de dividir sua experiência. Conforme o autor, 

 

[...] os professores partilham seus saberes uns com os outros através do material 

didático, dos “macetes”, dos modos de fazer, dos modos de organizar a sala de aula, 

etc. Além disso, eles também trocam informações sobre os alunos. Em suma, eles 

dividem uns com os outros um saber prático sobre sua atuação (TARDIF, 2014, 

p.53). 

 

 Provenientes de interações entre o professor e outros autores educativos, o saber 

experiencial é um saber sincrético e plural. Este saber dispõe de diversas concepções e “um 

saber-fazer” que são instigados, adquiridos e empregados em virtude do contexto, das 

condições e das circunstâncias da profissão. Sendo obtidos a partir de várias fontes sociais 

(família, grupos de amigos, escola, universidade etc.), em diversos lugares e momentos 

distintos (tempo da infância, da escola, da formação profissional, do ingresso na profissão, da 

admissão da carreira), os saberes experienciais são heterogêneos, como Tardif (2014) os 

caracterizam.  

Segundo Tardif (2014), por ser um saber complexo e não analítico, o saber 

experiencial impregna o comportamento do professor, seus hábitos e sua “consciência 

discursiva”, instituindo convenções e obrigações às ações educacionais. No decorrer de sua 

carreira profissional, o professor incorpora “um saber-fazer” modificado devido às mudanças 

de prática e de condição do trabalho, experiências novas e conhecimentos obtidos ao longo 

desse processo. Por esse motivo, o saber experiencial é aberto, poroso e permeável, como 

afirma Tardif (2014).  
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Além disso, no processo de trabalho do professor, sua personalidade torna-se um 

elemento fundamental, o que faz do saber experiencial um conhecimento personalizado. Os 

saberes pragmáticos “estão intimamente ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do 

trabalhador” (TARDIF, 2014, p.105). Este saber “traz a marca do trabalhador [...]. Por isso, é 

sempre difícil e um pouco artificial distinguir, na ação concreta o que um professor sabe e diz 

daquilo que ele é e faz” (Idem, p.110). De modo simultâneo, os saberes práticos são baseados 

na experiência da prática e amolda a identidade do professor.   

Por ser um saber ligado às histórias de vida do professor, às suas vivências, à sua 

identidade, às suas maneiras de ser, ao seu agir, o saber da experiência é definido por Tardif 

(2014) como um saber existencial. Isto significa que o professor não é apenas um indivíduo 

intelectual, um “sujeito epistêmico”, mas um sujeito que pensa a partir de sua história de vida.  

 Durante o tempo de atuação profissional em que estão presentes aspectos identitários 

e de socialização, o professor utiliza saberes experienciais que são, indiscutivelmente, 

suscetíveis de evolução e dinâmicos, visto que se alteram de modo contínuo, que se 

transformam, modificam ou aperfeiçoam. Ao passo de serem sociais, estes saberes induz o 

professor a posicionar-se perante outros saberes de forma a hierarquizá-los em virtude de sua 

utilidade. De acordo com Tardif (2014), o status que os professores imprimem aos saberes 

experienciais compõe, conforme os docentes, os princípios da prática e da capacidade 

profissional.  

 Indo de encontro com Tardif (2014), Ghedin (2006) enfatiza que os saberes 

experienciais modificam as suas relações exteriores com os saberes em relação às questões 

interiores de sua prática, surgindo como “centro nerval do saber docente”. Concordamos com 

Tardif (2014) quando o autor destaca que os saberes provenientes das experiências docentes, 

ou seja, os saberes experienciais constituem o alicerce da prática e da competência do 

professor, uma vez que é condição para a construção e obtenção de seus saberes profissionais.      

Desde que a prática pedagógica começou a ser sistematizada que se tem discutido 

sobre a atuação do professor e a sua formação profissional. No entanto, no que se refere 

especificamente a EJA, constatamos a partir de pesquisas desenvolvidas que a formação 

inicial de professores ainda não contempla uma formação sólida, o que leva os docentes a 

enfrentar dificuldades em sua prática profissional. Nesse caso, a atuação do professor na EJA 

constitui uma das fontes mais importantes para este profissional adquirir saberes e 

compreender o “saber-fazer” desta modalidade educativa, pois é na prática da sala de aula que 

o professor constrói grande parte de seus saberes específicos necessários à prática pedagógica 

na EJA. Conforme Tardif , 
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[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e 

à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos (2014, p.39). 

 

 Na articulação entre a prática docente na EJA e os saberes, o professor pode 

ressignificar os saberes experienciais e os demais trazendo um ensino e uma prática 

pedagógica condizente com a realidade e necessidade dessa modalidade. Segundo Cunha 

Júnior “Essa aprendizagem experiencial vem caracterizando a maneira pela qual os 

professores da educação de jovens e adultos vêm produzindo sua condição docente para essa 

modalidade de ensino” (2013, p.51).  

O saber experiencial do professor de EJA, fruto de um trabalho cotidiano, oferece 

conhecimentos relacionados a essa modalidade, possibilitando, em interação com outras 

pessoas, uma proposta de ensino onde as ações educativas promova a aprendizagem desse 

público. É importante ressaltarmos que o professor está sempre em interação, começando 

pelos alunos.               

 Para atuar como docente na EJA é necessário conhecer as suas especificidades em 

relação a quem é seu público (jovens, adultos e idosos) e a sua condição social. Devemos 

pensar numa modalidade educativa que atende jovens e adultos oriundos de classe baixa, que 

não tiveram sucesso escolar e carregam consigo um sentimento de incapacidade, 

inferioridade, repetem histórias de exclusão social. Ao retornarem a escola, no intuito de 

reparar as carências ocasionadas pela não escolarização, esses alunos possuem expectativas, 

aspiram aprendizagem, apropriação da leitura e da escrita, realização pessoal, crescimento 

profissional, ou seja, esperam um ensino condizente com sua realidade, que leve em 

consideração suas vivências, seus conhecimentos prévios, contemplando as práticas sociais. 

Segundo Merieu (1998), as práticas pedagógicas que valorizam as experiências de vida dos 

alunos não só contribuem para internalização e entendimento dos conteúdos sistemáticos na 

escola, como também para além dela.    

 Sendo resultado de uma produção social, o saber docente está sempre vinculado às 

experiências de sua prática. Logo, os saberes experiências na EJA estão a serviço da prática 

dessa modalidade e se expressam na prática docente decifrando e resolvendo situações do 

cotidiano à medida que os contextualiza numa multiplicidade de situações, sistematizando 

assim um trabalho docente significativo e apto de intermediar situações diversas.         
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 Dessa forma, compreendemos que os saberes experienciais na EJA constituem uma 

complexa e rica fonte de estudo para a área educacional, o que nos remete para a necessidade 

de nos aprofundarmos sobre esse assunto.  
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CAPÍTULO 2 - PERCURSO METODOLÓGICO TRILHADO NA PESQUISA  

 

A pesquisa (auto)biográfica é uma forma de história autorreferente, portanto 

plena de significado, em que o sujeito se desvela, para si, e se revela para os 

demais.  (ABRAHÃO, 2004, p. 202).  

  

Tratamos neste capítulo dos procedimentos metodológicos que percorremos para o 

desenvolvimento desta pesquisa qualitativa. Discutimos inicialmente a abordagem qualitativa 

de pesquisa e o método autobiográfico, considerando suas contribuições teóricas e 

metodológicas para as pesquisas educacionais. Abordamos a respeito do contexto e do 

ambiente onde desenvolvemos o estudo, bem como os procedimentos para inserção no campo 

empírico. Apresentamos, ainda, os critérios de escolha dos sujeitos participantes. A seguir, 

relatamos o processo de produção e análise de dados que serão utilizados para a realização da 

pesquisa.  

A pesquisa em educação significa construção e reconstrução dos conhecimentos da 

área que excedam o senso comum e superam as pesquisas que já foram realizadas. É um 

campo de investigação que tem o movimento reflexivo do sujeito ao empírico gerando novos 

conhecimentos, ou seja, nova compreensão e interpretação. (FRANCO, 2003).   

 Numa pesquisa, a metodologia é o processo “que organiza cientificamente todo 

movimento reflexivo, do sujeito ao empírico e deste ao concreto, até a organização de novos 

conhecimentos, que permitam uma nova leitura/compreensão/interpretação do empírico 

inicial” (FRANCO, 2003, p.192). A definição da metodologia ultrapassa a forma de 

construção do conhecimento, a escolha do método, das técnicas, da experiência do 

pesquisador. “Mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas a serem utilizados, 

indica as conexões e a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico e de seus 

objetivos de estudo” (MINAYO, 2015, p.46).    

 

3.1 Pesquisa qualitativa  

 

Para realização desta pesquisa, que tem como objetivo compreender de que forma os 

saberes experienciais construídos pelos professores contribuem para a atuação docente nos 

anos iniciais na EJA, utilizamos o método autobiográfico e a abordagem qualitativa como 

percurso teórico-metodológico.   
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A pesquisa de caráter qualitativo justifica-se, pois segundo Ludke e André (1986) 

apresenta características específicas e representam um referencial de grande potencialidade 

em pesquisas educacionais, visto que tem como finalidade entender o objeto a ser estudado, 

interpretar as evidências que se manifestam no processo, assimilar minuciosamente as 

particularidades dos sujeitos que participam da pesquisa, compreender a análise, o ponto de 

vista que os sujeitos apresentam e a forma como olham o problema investigado. Dessa forma, 

a prioridade da pesquisa de natureza qualitativa é a existência, o real, as relações sociais 

inquantificáveis “[...] ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2015, p.21).  

O contato direto do pesquisador com o ambiente natural e o sujeito da pesquisa é 

essencial na execução do estudo.  Chizzotti (1995) afirma que na pesquisa qualitativa o sujeito 

é parte integrante do conhecimento, e que este não se reduz aos dados isolados, existindo uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.  

Para Ludke e André (1986) a abordagem qualitativa considera a produção de dados 

descritivos como característica fundamental devido à riqueza de exposições que apresenta ao 

investigador, possibilitando analisar os detalhes do contexto e das narrativas dos sujeitos. As 

autoras (Ibidem) enfatizam que todos dados da realidade devem ser considerados importantes 

“O pesquisador deve, assim, atentar para o maior número possível de elementos presentes na 

situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor 

compreensão do problema que está sendo estudado” (p.12).  

Com a mesma compreensão, Bogdan e Biklen (2010) definem que a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como fonte de dados, produção de dados descritivos, 

relevância maior no processo em relação ao resultado, preocupação com o significado que as 

pessoas atribuem as coisas, enfoque indutivo de análise dos dados. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Lakatos e Marconi (2001) explicam que a pesquisa 

de natureza qualitativa possui como princípio analisar e interpretar questões mais profundas, 

descrevendo a complexidade, a atitude e tendência do comportamento humano. A acepção 

que as pessoas atribuem às coisas e a sua vida que é importante para o pesquisador e não há 

interesse em construir hipóteses previamente, tendo uma perspectiva indutiva. “[...] o 

processo da pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, estanques. Ela se 

desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se constantemente” 

(TRIVIÑOS, 1987, p.137). 

Podemos inferir, pela reflexão dos autores citados, que o estudo de natureza qualitativa 

é dinâmico, preocupa-se com a essência do objeto, responde a questões particulares, favorece 
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o enfoque interpretativo, aproxima-se da realidade, atribui ênfase ao processo e ao 

significado, tem como base a percepção do objeto incorporado ao seu contexto, preza pelo 

diálogo investigativo constante, implica em conhecer a realidade vivida, trajetórias de vida e 

experiências sociais dos sujeitos, ou seja, vai além de uma mera descrição do fenômeno.   

Neste sentido, consideramos importante para esta pesquisa optar pelo estudo descritivo 

e exploratório, uma vez que, proporcionará um diálogo com descrições a partir dos discursos, 

maior familiaridade com o problema, com propósito a torná-lo explícito, possibilitando um 

entendimento mais amplo sobre o objeto (GIL, 1996). A pesquisa tem um enfoque indutivo, 

visto que não se importou em formular hipóteses previamente, mas foi orientada pela seguinte 

questão de pesquisa: De que forma os saberes experienciais construídos pelo professor 

contribuem para a atuação docente nos anos iniciais no Ensino Fundamental na EJA? O 

estudo em questão consistiu em apreender através do discurso dos sujeitos desta pesquisa os 

significados atribuídos ao fenômeno que foi investigado na prática pedagógica da sala de aula, 

num contato direto com o contexto social, para posterior análise e interpretação das 

informações transmitidas. 

 

3.2 O método autobiográfico 

 

Partindo dos pressupostos da abordagem qualitativa, acreditamos que o método 

autobiográfico se aproxima destas concepções no sentido de permitir uma visão do processo e 

requerer um olhar qualitativo. Além disso, “No âmbito da história da educação as pesquisas 

(auto)biográficas tem apresentado contribuições férteis para a compreensão da cultura e do 

cotidiano escolar” (SOUZA, 2007, p.69).  

Dessa maneira, encontramos acolhimento nos referenciais teórico-metodológicos-

epistemológicos oferecidos por Ferrarotti (2010), Bueno (2002), Dominicé (2010), Moura 

(2004), Nóvoa e Finger (2010), Souza (2006, 2007, 2008), que dedicam seus estudos às 

narrativas (auto)biográficas.     

Para abordarmos o método autobiográfico, prosseguirmos na compreensão da sua 

aplicabilidade e da sua potencialidade achamos significativo expor sobre o seu surgimento e 

sua evolução. 

Segundo Nóvoa e Finger (2010) o método biográfico refere-se a uma perspectiva 

metodológica que foi utilizada pela primeira vez de forma sistemática, entre os anos de 1920 e 

1930 por sociólogos americanos da Escola de Chicago, apesar de ter surgido na Alemanha, no 

final do século XIX, como uma alternativa sociológica ao positivismo. Depois do êxito 
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alcançado, o método despertou controvérsia em torno de sua epistemologia e passou por 

momentos de retração, não sendo praticamente utilizado nas próximas décadas.  

No entanto, Moura (2004) informa que os pressupostos epistemológicos pautados na 

objetividade, nas grandes explicações gerais, fortaleceu o método (auto)biográfico que volta a 

ser empregado na década de 1980 na área das ciências sociais, mas foi na área da educação 

que o método obteve maior utilização e desenvolvimento, fomentando importantes debates 

teóricos  sobre o procedimento e aspecto de sua epistemologia. “Através desse debate teórico, 

a abordagem (auto)biográfica vem obtendo o reconhecimento de seu estatuto científico, 

enquanto método autônomo e ‘transdisciplinar’ de investigação” (Ibidem, p.125).  

Conforme Ferrarotti (2010), o empenho pela realização do debate teórico a respeito do 

método biográfico, corresponde a duas exigências: a necessidade de renovação metodológica 

promovido pela crise dos instrumentos e do caráter exacerbadamente técnico das 

metodologias positivistas que tem como axiomas fundamentais, a objetividade e a 

intencionalidade nomotética; e a carência emergida das pessoas entenderem as situações 

adversas, as dificuldades, contradições e as questões da vida cotidiana. Essas exigências 

promovem o fortalecimento do método biográfico e a sua crescente valorização, visto que a 

epistemologia desse método enfatiza dimensões que evidenciam a subjetividade e atribui a 

esta um valor de conhecimento.    

O autor nos ensina a respeito do método biográfico que “o seu caráter essencial, [...] é 

a sua historicidade profunda, a sua unicidade” (FERRAROTTI, 2010, p.42). Dessa forma, o 

método autobiográfico responde a dupla exigência por meio do entrelaçamento entre a 

história individual e a história social, tornando-se método apto a traduzir comportamentos 

individuais ou microssociais, concebido como a ciência das mediações. E, nesse sentido, o 

autor nos acrescenta que: “Se queremos utilizar sociologicamente o potencial heurístico da 

biografia, sem trair as suas características essenciais (subjetividade, historicidade), devemos 

projetar-nos para fora do quadro epistemológico clássico” (Ibidem, p.49). O método 

biográfico pressupõe a superação do quadro lógico-formal, do modelo mecanicista e 

determinista que definem a epistemologia científica dominante.  

Durante a sua evolução, o método autobiográfico sofre diversas críticas em relação a 

sua legitimidade. Ferrarotti (2010) nos apresenta algumas críticas que foram colocadas, as 

quais o autor chama de metamorfoses do método biográfico. O método biográfico manifesta-

se como uma aposta científica que apresenta dois aspectos surpreendentes, a subjetividade 

proposta como valor de conhecimento, na qual a realidade social é lida sob a perspectiva de 

um sujeito historicamente determinado e o domínio qualitativo, isento a qualquer esquema de 
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hipótese e verificação, fazendo com que os pesquisadores adaptassem o método aos modelos 

tradicionais, buscando estabelecer hipóteses e quantificar os resultados. Mas, o autor reforça  

que cogitar essa adaptação significa anular completamente a especificidade heurística do 

método biográfico e a sua capacidade de conceber conhecimento associado à subjetividade. O 

autor ainda salienta que “A subjetividade e a exigência antinomotética da biografia definem 

os limites da sua cientificidade; são as suas características imanentes, a despeito das quais o 

método biográfico conserva apesar de tudo algum valor heurístico” (FERRAROTTI, 2010, 

p.39).   

Outra crítica destacada por Ferrarotti (2010) é reduzir o método biográfico a uma série 

de informações e a exemplificações, visto que alguns pesquisadores traduziam as biografias a 

materiais justapostos, ou seja, a protocolos dos conhecimentos sociológicos e a exemplo, caso 

ou ilustração. “As biografias assim utilizadas não são tomadas como fontes para novos 

conhecimentos, mas sim para descrever ou verificar aquilo que já está contido no modelo 

formal” (BUENO, 2002, p.18). O autor afirma que essa forma equivocada de visualizar o 

método é uma tentativa de empobrecimento, considerando-o apenas como uma aposta 

epistemológica.  

A subjetividade, aspecto intrínseco ao método (auto)biográfico, fundamenta-se, 

segundo Ferrarotti (2010) na noção de práxis humana e na ideia de atividade sintética, 

tornando-se conhecimento científico. O autor explica que a noção de práxis humana, segundo 

Marx, se retrata pela essência do homem no conjunto das relações sociais. Para o autor “[...] 

toda práxis humana individual é atividade sintética, totalização ativa de todo um contexto 

social. Uma vida é uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas sociais) [...]” 

(FERRAROTTI, 2010, p.44). Conforme o autor:  

 

[...] o nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos nossos atos, 

em cada um de nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história desse 

sistema está contida por inteiro na história da nossa vida individual. 

(FERRAROTTI, 2010, p.44). 

 

  Notemos a partir das palavras do autor a importância da subjetividade do sujeito para 

o entendimento da estrutura social, uma vez que a partir do individual (singular) pode 

evidenciar o que acontece no plano social (universal). Como bem destaca Sartre, “o homem 

inventado pela revolução burguesa – é o universal singular” (apud FERRAROTTI, 2010, 

p.45). Através da práxis sintética o indivíduo singulariza nos seus atos a universalidade de 

uma estrutura social. O autor ainda nos acrescenta que:  
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Toda a narrativa de um acontecimento ou de uma vida é, por sua vez, um ato, a 

totalização sintética de experiências vividas e de uma interação social.  Uma 

narrativa biográfica não é um relatório de “acontecimentos”, mas uma ação social 

pela qual o indivíduo retotaliza sinteticamente a sua vida (a biografia) e a interação 

social em curso (a entrevista), por meio de uma narrativa-interação (FERRAROTTI, 

2010, p.46).     

 

 Inferimos dessa fala que a narrativa autobiográfica não é apenas a exposição de uma 

narrativa de experiências vividas, a sociedade é lida por meio de uma microrrelação social, o 

que torna o método legítimo. 

 A prática sintética, que rege a interação entre um indivíduo e um sistema social, só é 

possível de ser alcançada por meio da razão dialética33 que nos possibilita realizar uma 

reflexão a respeito dos fundamentos do social. Sobre essa questão Ferrarotti (2010) esclarece 

que:  

 

[...] quando se trata de ter em conta a práxis humana, só a razão dialética nos 

permite compreender cientificamente um ato, reconstruir os processos que fazem de 

um comportamento a síntese ativa de um sistema social a interpretar a objetividade 

de um fragmento da história social a partir da objetividade não iludida de uma 

história individual (p.50, grifo nosso). 

 

 O autor argumenta que é preciso construir uma teoria das mediações, visto que essas 

mediações sociais significa a reconstrução das “totalizações recíprocas” que exprimem a 

relação dialética entre uma sociedade e um indivíduo específico. Para tal, é necessário 

conhecer os espaços sociais a partir da perspectiva dos indivíduos e, de modo simultâneo, 

compreender as funções e as modalidades de intervenção de tais espaços sobre os indivíduos 

que dele fazem parte. Essa reflexão resulta das seguintes considerações:  

 

Cada indivíduo não totaliza diretamente uma sociedade global, mas totaliza-a pela 

mediação do seu contexto social imediato, pelos grupos restritos de que faz parte, 

pois esses grupos são por sua vez agentes sociais ativos que totalizam o seu 

contexto, etc. De igual modo, a sociedade totaliza todo o indivíduo específico por 

intermédio de instituições mediadoras que a focalizam cada vez mais pontualmente 

para o indivíduo em questão (Ferrarotti, 2010, p.52, grifos do autor). 

 

 A relação estreita entre a história social e uma vida, produzida por uma práxis 

sintética, não é um determinismo mecânico, uma vez que o indivíduo é uma síntese 

individualizada e ativa de uma sociedade. Nesse sentido,  

 

                                                           
33 Ferratotti utiliza o conceito da razão dialética fundamentado por Marx, portanto “razão histórica alheia a todos 

os ocasionalismos, capaz de uma abordagem da especificidade, capaz de não reduzir o concreto a uma 

construção conceitual” (FERRAROTTI, 2010, p.50). 
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O indivíduo não é epifenômeno do social. Em relação às estruturas e a história de 

uma sociedade, coloca-se como uma práxis sintética. Mais do que refletir o social, 

apropria-se dele, mediatiza-o, filtra-o e volta a traduzi-lo projetando-se numa outra 

dimensão, que é dimensão psicológica da sua subjetividade (Ferrarotti, 2010, p.44 ). 

 

 Importa aqui reconhecer que o indivíduo não é vítima dos determinismos sociais, ou 

seja, não é passivo na sua relação com a sociedade, pois age ativamente no mundo, mesmo 

sendo por ele persuadido e afetado.  

  Apesar de relativamente recente no campo das ciências da educação, o método 

(auto)biográfico está sendo amplamente utilizado como perspectiva metodológica na pesquisa 

educacional, pois por meio das narrativas autobiográficas conseguem saber o que os 

professores compreendem sobre o ensino, como seu conhecimento está sistematizado e como 

ele se transforma a partir da experiência. Dessa forma, a história de vida pessoal ou 

profissional dos professores pode revelar o discurso dominante entre eles. (SANTOS; 

GARMS, 2014).   

De acordo com Bueno (2002), só na década de 80 do século XX que as pesquisas 

passaram a admitir o professor como sujeito, apresentando a necessidade de estudar os 

saberes sobre suas próprias ações e pensamentos. Algumas obras representam esse momento, 

como: Produzir sua vida: autoformação e autobiografia, de Gaston Pineau e Marie-Michele 

em 1983; O professor é uma pessoa, de Ada Abraham em 1984, e o livro organizado por 

Antonio Novoa e Matthias Finger, intitulado O método (auto)biográfico e a formação, 

publicado em 1988.   

Segundo Souza (2007), na área educacional os estudos das histórias de vida centram-

se no professor, busca-se falar sobre a constituição do trabalho docente e reconhecer os 

saberes construídos pelos professores em sua prática pedagógica, aspecto antes desprezado. 

“A pesquisa com histórias de vida inscreve-se neste espaço onde o ator parte da experiência 

de si, questiona os sentidos de suas vivências e aprendizagens” (SOUZA, 2007, p.69).  

É importante ressaltarmos que durante as leituras realizadas identificamos diversas 

terminologias – pesquisa (auto)biográfica, método biográfico, método (auto)biográfico, 

abordagem (auto)biográfica, biografia, narrativa biográfica, histórias de vida, narrativa (auto) 

biográfica -  que designam a investigação no campo da abordagem biográfica de professores. 

Sobre essa questão Souza (2006), ao dialogar a respeito das flutuações das terminologias, 

afirma que existe uma diversidade em torno da temática e do caminho da abordagem de 

investigação biográfica resultante de diferentes campos e disciplinas do conhecimento 

humano, caracterizando-a numa prática multidisciplinar e polissêmica. 



    71 
 

       

Nas áreas das ciências sociais as pesquisas com história de vida têm utilizado 

terminologias diferentes e, embora considerem os aspectos metodológicos e teóricos 

que as distinguem como constituintes da abordagem biográfica que utiliza fontes 

orais, delimitam-se na perspectiva da História Oral. Autobiografia, biografia, relato 

oral, depoimento oral, história de vida, história oral de vida, história oral temática, 

relato oral de vida e as narrativas de formação são modalidades tipificadas da 

expressão polissêmica História Oral. Nas pesquisas na área de educação adota-se a 

história de vida, mais especificamente, o método autobiográfico e as narrativas de 

formação como movimento de investigação-formação. (SOUZA, 2006, p.23, grifo 

nosso). 

 

Souza (2008) ainda esclarece que a abordagem biográfica apresenta diferentes 

variações diante ao contexto de utilização e, por esse motivo pode ser considerada como 

método ou técnica. O autor evidencia alicerçado em Queiroz, “que a abordagem biográfica 

tanto é método, uma vez que adquiriu, em seu processo de consolidação, vasta fundamentação 

teórica, quanto é técnica, na formulação de várias proposta de maneiras diferenciadas para sua 

utilização” (1988 apud SOUZA, 2008, p.67).  

Nesse sentido, diante das diversas terminologias identificadas, dos esclarecimentos de 

Souza e do nosso estudo direcionado para educação, optamos pela utilização do termo método 

autobiográfico, mais especificamente adotamos a terminologia narrativa autobiográfica, 

proposta por Souza (2008) como prática investigativa/formativa. Entretanto, utilizamos o 

vocábulo autobiografia sem parênteses, pois nos apropriamos das narrativas autobiográficas 

orais como depoimentos, com ênfase apenas no processo de investigação, na qual as 

professoras narraram aspectos definidos, pontuais e específicos das suas histórias de vida e 

não a vida como todo ou o que desejam relatar.  

A concepção de narrativa que utilizamos nesta pesquisa é fundamentada em Souza, 

que nos afirma que “Narrar é enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual 

construímos um sentido e damos um significado” (2007, p.66). Nas palavras de Queiroz 

(1982, p.19 apud SOUZA, 2007 p.66) narração é “o relato do narrador sobre a sua existência 

através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a 

experiência que adquiriu”.  

Souza (2007) embasado nas pesquisas de Queiroz (Ibidem) destaca a diferença entre as 

narrativas como depoimento e como história de vida. Conforme o autor, nas narrativas como 

depoimentos o pesquisador quem conduz e guia a entrevista (neste estudo, chamada de 

narrativa autobiográfica) diante do objeto e da questão que investiga, diferente da história de 

vida, que o sujeito pesquisado quem decide o que deve ser ou não ser relatado, a partir da sua 

subjetividade, da sua história e do percurso vivido.  
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O método autobiográfico, enunciado através de narrativas orais, constitui uma forma 

de pesquisa qualitativa que dá destaque a pessoa do professor, valoriza a subjetividade, a 

singularidade e as experiências, dá a palavra ao sujeito, convida-o a dizer sobre si, garanti que 

a sua voz seja ouvida, ou seja, coloca o sujeito na posição de protagonista do processo de 

investigação. Souza (2007) explica que: 

 

As variadas tipificações ou classificações no uso do método biográfico inscrevem-se 

no âmbito de pesquisas sócio-educacionais como uma possibilidade de, a partir da 

voz dos autores/atrizes sociais, recuperar a singularidade das histórias narradas por 

sujeitos históricos, socioculturalmente situados, garantindo às mesmas o seu papel 

de construtores da história individual/coletiva intermediada por suas vozes. 

(SOUZA, 2007, p.67). 

 

 A ênfase do sujeito na pesquisa aponta a relevância da experiência vivida, das 

relações entre subjetividade, experiência e narrativa como fundamentos que permitem ao 

sujeito o papel de protagonista da sua história. O método autobiográfico contribui no 

entendimento do singular/universal, das histórias dos sujeitos em seus contextos, porque 

mostram dentro de um universo as práticas individuais e revelam modos discursivos 

construídos por eles em suas dimensões sócio-históricas e culturais.    

A narrativa autobiográfica traduz sentimentos, histórias, representações, relações 

sociais, significados das memórias e leva à percepção das interpretações que os sujeitos 

pesquisados fazem de suas ações, experiências e desafios que enfrentam, permitindo 

compreender os objetivos e intenções que estão por trás das ações humanas. “[...] 

encontramos no quadro da pesquisa (auto) biográfica um novo horizonte de investigação que 

busca [...] refletir sobre a historicidade dos processos de aprendizagem de si, do outro e do 

mundo.” (FURLANETO, 2008, p.10). Souza afirma que:  

 

Considera-se pertinente as contribuições teórico-metodológicas das pesquisas com 

narrativas autobiográficas, [...], ao entendê-las em seu tríplice aspecto: como 

fenômeno – o ato de narrar-se; como método de investigação – recolha e construção 

de fontes para pesquisa e, ainda, como processo de auto-formação e de intervenção – 

reflexão sobre as dimensões de formação, no que concerne à construção identitária 

de professores e formadores (2008, p.38, grifo nosso).    

 

 Diante disso, compreendemos que o método autobiográfico, expresso através das 

narrativas autobiográficas, apresenta-se como uma metodologia adequada, capaz de 

representar a realidade, o que é vivido, com rigor e cientificidade. O método autobiográfico 

dispõe das dimensões epistemológicas e teórico-metodológicas próprias de um método 

científico, todavia com a flexibilidade que lhe são distintivas.  Dominicé declara que a 
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abordagem biográfica provém “de toda uma herança intelectual pluridisciplinar, que lhe dá 

simultaneamente uma legitimidade e uma fonte multiforme de inspiração” (2010, p.145). 

Essas razões propiciam credibilidade e seriedade ao método escolhido.  

Nesta pesquisa, não pretendemos validar hipóteses, quantificar dados ou fazer análise 

estatística, mas compreender a subjetividade, as práticas pedagógicas, as experiências e 

saberes docentes, por meio de análises e interpretações das narrativas autobiográficas orais 

apresentadas pelos professores protagonistas da pesquisa. Deste modo, a abordagem 

qualitativa e o método autobiográfico serão os princípios epistemológicos fundamentais para 

realização do estudo.  

 

3.3 Delineamento do contexto da pesquisa 

  

A abordagem qualitativa considera significativa a inserção do pesquisador no contexto 

em que será realizado o estudo, proporcionando o contato direto com o ambiente onde as 

ações serão realizadas e a interação com o sujeito que irá protagonizar a pesquisa. Nas 

palavras de Triviños: 

     

O ambiente, o contexto no qual os indivíduos realizam suas ações e desenvolvem 

seus modos de vida fundamentais, tem um valor essencial para alcançar das pessoas 

uma compreensão mais clara de suas atividades. O meio, com suas características 

físicas e sociais, imprime aos sujeitos traços peculiares que são desvendados à luz do 

entendimento dos significados que ele estabelece. Por isso, as tentativas de 

compreender a conduta humana isolada do contexto do qual se manifesta criam 

situações artificiais que falsificam a realidade, levam a engano, a elaborar postulados 

não adequados, a interpretações equivocadas (1987, p.122).      

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Poções, localizado na Região Sudoeste 

do Estado da Bahia. Esta cidade foi escolhida pela pesquisadora lá residir e trabalhar, e desta 

forma querer através de sua pesquisa contribuir com o avanço na educação na cidade.    

Diante do fenômeno investigado, foi necessário realizar o estudo em uma escola, pois 

é o ambiente natural da profissão docente. A definição das escolas foi efetivada em função de 

alguns critérios: ser escola pública da rede municipal; oferecer a modalidade educativa 

voltada ao público da EJA nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ter professores dispostos 

a colaborarem com a pesquisa.   

Para a inserção no campo empírico, foi realizado primeiro o contato com a Secretaria 

Municipal de Educação de Poções-Bahia (SMEP), unidade responsável pelas escolas 

municipais (Apêndice A), para a pesquisadora ter conhecimento e relacionar as instituições 
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que oferecem a EJA nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Através das informações 

fornecidas pela coordenadora da EJA na SMEP, constatamos que em 2017 a rede municipal 

de ensino de Poções é constituída por 8 (oito) instituições escolares que oferecem a EJA no 

referido nível de ensino, sendo 5 (cinco) escolas fixadas na zona urbana e 3 (três) instituições 

localizadas na área rural.       

Após este processo e escolha de duas escolas municipais: Escola Municipal Castro 

Alves e Escola Municipal Jorge Amado que atendiam aos critérios estabelecidos para 

realização da pesquisa, deu-se entrada no campo de estudo com a apresentação da proposta de 

pesquisa aos gestores e professores (Apêndice B e C). Posteriormente, foi feito o convite as 

docentes para participarem da pesquisa, as quais ratificaram o desejo de colaborar por meio da 

assinatura do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice D) que explicita o 

que é a pesquisa, objetivos, justificativas, o que implicará a participação do sujeito e o destino 

dos dados que fornecerem após concluída a pesquisa.        

 A inserção no campo empírico (escolas) e o contato com os sujeitos colaboradores 

(professoras) apenas foi realizado quando obtivemos do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), regido pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), a aprovação consoante protocolo CAAE 

73003217.4.0000.0055.  

 

3.4 Sujeitos da pesquisa 

     

Participaram do estudo, 4 (quatro) professoras das escolas selecionadas que 

corresponderam aos seguintes critérios: aceitaram a colaborar com a pesquisa, lecionam nos 

anos iniciais do ensino fundamental na modalidade de EJA e são professoras da rede 

municipal de ensino.  

Baseado no método autobiográfico, os sujeitos, nesta pesquisa, estão ao mesmo tempo 

na posição de atores e autores de suas narrativas.  (SANTOS; GARMS, 2014). A presente 

pesquisa centra-se no professor da EJA, pois o enfoque apreciativo que demos a este estudo 

decorreu a partir do ponto de vista das professoras dessa modalidade educativa que fazem 

parte desta pesquisa, de suas práticas e de seus saberes docentes que tornam este estudo 

relevante. As professoras não foram vistas como objetos, mas, sobretudo como sujeitos que 

mobilizam, constroem saberes e como colaboradoras deste trabalho, partilhando sua prática 

pedagógica, retratando experiências e suas vivências pessoais e profissionais.  
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As professoras foram asseguradas do sigilo da identidade pessoal e do local onde 

trabalham e identificadas através de nomes fictícios com a intenção de manter o anonimato. 

Nomes de escritoras34 e poetas da literatura brasileira substituíram os nomes das professoras e 

das escolas onde trabalham. A opção foi realizada em virtude de a literatura ser uma arte em 

que a pesquisadora tem afinidade. A dimensão ética foi considerada um fator relevante nesse 

estudo, garantido a integridade moral e física dos sujeitos.    

 

3.5 Produção de dados             

 

 A etapa da produção de dados tem grande relevância para o pesquisador, pois “[...] é 

uma fase tão central para o conhecimento da realidade que Lévy-Strauss (1975) o denomina 

‘ama de leite’ de toda a pesquisa social.” (MINAYO, 2015, p.26). A partir da construção dos 

dados tivemos a possibilidade de compreender o fenômeno investigado.  

Para realizar o levantamento dos dados empíricos, foi utilizado como técnica de 

produção as narrativas autobiográficas orais, consideradas pelo método biográfico como 

materiais primários. “[...] podem ser utilizados nessa abordagem: os materiais biográficos 

primários, isto é, as narrativas ou relatos autobiográficos recolhidos por um pesquisador, em 

geral através de entrevistas realizadas em situação face a face”. (BUENO, 2002, p.18).  

Retomando o diálogo com Ferrarotti (2010), em suas análises constatou que o método 

biográfico tradicional prefere os materiais secundários (correspondência, fotografias, recortes 

de jornal, documentos oficiais, etc.), considerados mais objetivos, aos materiais primários. 

Mas o autor ressalta que: 

 
A condição fundamental para uma renovação do método biográfico passa pela 

inversão dessa tendência! Devemos abandonar o privilégio concedido aos materiais 

biográficos secundários! Devemos voltar a trazer para o coração do método 

biográfico os materiais primários e a sua subjetividade explosiva. Não é só a 

riqueza objetiva do material biográfico primário que nos interessa mas também, 

sobretudo, a sua pregnância subjetiva no quadro de uma comunicação interpessoal 

complexa e recíproca entre o narrador e o observador (p.43, grifos do autor).     

 

Assim, renunciamos os materiais secundários e optamos pela impetuosa subjetividade 

das narrativas autobiográficas orais, possibilitando, assim, um melhor diálogo entre nós e os 

sujeitos colaboradores, protagonistas da pesquisa.   

                                                           
34 Cecília Meireles, Clarice Lispector, Cora Coralina e Rachel de Queiroz são escritoras da literatura brasileira 

que substituirão nomes das professoras que participaram deste estudo, pois neste trabalho, por questões éticas, os 

nomes verdadeiros dos sujeitos colaboradores não serão revelados. Nomes dos poetas baianos, Castro Alves e 

Jorge Amado substituirão os nomes das escolas, contexto da pesquisa.     
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Para orientar as narrativas autobiográficas foi elaborado um roteiro (Apêndice F) que 

não limita, mas que provoca e conduz o processo de entrevista estabelecendo uma fronteira 

discursiva no que tange os saberes experienciais das professoras da EJA. “É por meio de 

entrevistas também que realizamos pesquisas baseadas em narrativas de vida, igualmente 

denominadas ‘histórias biográficas’, ‘etnobiografias’ ou ‘etno-histórias’.” (MINAYO, 2015, 

p.65).  

Ressaltamos, de antemão, que a partir de Ferrarotti compreendemos a entrevista 

biográfica como uma densidade de interação social completa e as narrativas autobiográficas 

“de que nos servimos não são monólogos ditos perante um observador reduzido à tarefa de 

suporte humano de um gravador”, são entendidas como uma ação social (FERRAROTTI, 

2010, p.45-46). 

As narrativas autobiográficas foram gravadas em mídia digital, depois de transcritas 

foram lidas para as professoras e validas por elas, para posterior análise. Bueno (2002) 

enfatiza que as narrativas autobiográficas formam instrumentos de investigação profícuos, 

pois através da subjetividade das narrativas pode esclarecer o que acontece na realidade. De 

acordo Abrahão (2004), as narrativas possibilitam universalizar as experiências vividas nos 

percursos percorridos pelos sujeitos protagonistas.  

Outro aspecto positivo é o efeito formador das narrativas autobiográficas, pois “[...] 

coloca o ator num campo reflexivo de tomada de consciência sobre a sua existência, sentidos 

e conhecimentos que foram adquiridos ao longo da vida e sendo assim, vislumbrar 

possibilidades formativas construídas a partir das experiências vividas.” (NASCIMENTO, 

[200-?], p.9). Conforme Suárez (2008), os docentes autores, ao produzirem narrativas 

autobiográficas de experiências pedagógicas, encontram sentidos educativos relativamente 

disfarçados, camuflados ou desprezados; a partir dessas narrativas os docentes mudam, 

passam por uma transformação, pois por meio de suas histórias de ensino tem a oportunidade 

de fazer leituras e interpretações de suas práticas profissionais.   

Reiteramos que as narrativas autobiográficas possibilitam entender a experiência, a 

prática pedagógica, revelam conhecimentos e saberes, projetam expectativas, preocupações e 

questionamentos. São relatos considerados importantes, visto que, são expressos por 

protagonistas que enfrentam diariamente vários desafios e vivem intensamente o “chão” da 

escola. “Através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre 

os outros e o cotidiano, revelando-se através da subjetividade, da singularidade, das 

experiências e dos saberes.” (SOUZA, 2008, p.45).     
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 Souza (2007) concebe que o papel do pesquisador, no processo de investigação das 

fontes e produção do conhecimento, é a “escuta sensível” na qual apreenda elementos 

significativos que permitam a interpretação do fenômeno estudado, de fontes. O papel do 

pesquisador não deve se reduzir apenas a descrição e exposição. Apesar de o pesquisador 

conduzir o estudo com objetivos estabelecidos, o protagonista é o sujeito informante, já que 

este que resolve o que vai dizer.           

Visto isso, entendemos que a construção de dados por meio de narrativas 

autobiográficas orais seja a técnica adequada para o estudo. Na medida em que diversos 

pontos de vista e perspectivas são evidenciados pelos docentes atores, a realidade é revelada 

permitindo a elaboração de significados relevantes para a conclusão da pesquisa. 

     

3.6 Procedimentos para análise dos dados 

 

Em nosso estudo, os dados empíricos serão produzidos por meio das narrativas 

autobiográficas e transcritos para posterior análise e interpretação. A análise dialógica do 

discurso, baseada na concepção do filósofo Mikhail Bakhtin, será a técnica de análise dos 

dados utilizada.  

Os estudos bakhtinianos iniciaram-se no Brasil, segundo Ornellas (2010), nos 

primeiros anos de 1970, mesmo ainda não tendo nenhuma obra de Mikhail Mikhaillovich 

Bakhtin (1895-1975) traduzida e publicada no país. Esse contato inicial com as ideias do 

pensador russo aconteceu de forma tímida por meio de cursos de graduação e pós-graduação. 

O tradutor Boris Schnaiderman, professor responsável pelas disciplinas de língua e literatura 

russa na Universidade de São Paulo, foi o pioneiro das ideias de Bakhtin no Brasil. Após as 

primeiras traduções no final dessa década (1979-1980) o pensamento bakhtiniano começou, 

de fato, a ser referência no cenário acadêmico. As concepções inovadoras para os estudos 

discursivos impressionaram os pesquisadores brasileiros no período ditatorial, uma vez que 

seus escritos possibilitavam perceber a relevância do dialogismo para compreender para além 

do texto verbal, ou seja, o contexto extraverbal, como consequência, edificar um novo olhar 

do homem como ser extremamente social e constitutivo de discursos.    

O legado teórico do filósofo Mikhail Bakhtin e de seu círculo35 vem subsidiando cada 

vez mais a área da educação, apesar de muitas de suas ideias instigantes não serem totalmente 

                                                           
35 O círculo de Bakhtin foi constituído por um grupo de estudiosos que se reuniam regularmente de 1919 a 1929, 

a princípio em Nevel e Vitebsk e, posteriormente, em São Petersburgo. Intelectuais de diversas formações, 

interesses e atuações profissionais, além de Bakhtin fez parte do grupo: o filósofo Matvei I. Kagan, o biólogo 
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compreendidas devido a seu inacabamento. A análise dialógica do discurso de Bakhtin vem 

sendo utilizada por vários pesquisadores e os possibilitam uma visão de mundo polifônica36. 

Percebemos que o pensamento bakhtiniano vislumbra compreender o ser humano em toda sua 

dimensão dialógica, ética, ideológica inerente às relações humanas.   

Gregolin afirma que “[...] a análise de discurso busca compreender o enunciado na 

singularidade de sua situação, a condição de sua existência, na correlação com outros 

enunciados, em suma, qual é a natureza de sua singular existência, que vem à tona em um 

momento histórico” (2006, p.27).  

A análise do discurso procura revelar como o sujeito significa a linguagem37 em um 

determinado contexto. De acordo Faraco (2009), uma teoria do discurso é a significação do 

dizer que prioriza o que está aquém e além do já dito. Nesta pesquisa, a nossa pretensão, a 

partir da análise responsável/responsiva, é identificar os sentidos concedidos aos 

discursos/enunciados. Baseado em nossa percepção ativa, valorativa e avaliativa objetivamos 

entender os saberes experienciais dos docentes da EJA, na condição de sujeitos ativos 

responsáveis/responsivos (BAKHTIN, 2010).    

A análise, nesse estudo, priorizou o discurso/enunciado dos atos38 responsáveis 

/responsivos expressos pelos sujeitos em suas narrativas autobiográficas. O discurso e o 

enunciado são conceitos diferentes, apesar de parecerem idênticos. A esse respeito, esclarece 

Bakhtin “[...], a confusão em um ponto metodológico central no pensamento linguístico são o 

resultado do desconhecimento da real unidade da comunicação discursiva – o enunciado. 

Porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações [...]” (2011, p.274, 

destaque do autor). Conforme o autor o discurso e o enunciado estão relacionados e são 

dependentes, isto é, o primeiro só pode manifestar-se por meio do segundo.   

O discurso é uma construção linguística do sujeito, saberes e valores ligados ao 

contexto social. Na concepção bakhtiniana, os discursos das professoras sujeitos da pesquisa 

são uma construção ideológica39, pois imprime toda uma carga social. Assim, para 

                                                                                                                                                                                     
Ivan I. Kanaev, a pianista Maria V. Yudina, o professor de literatura Lev V. Pumpianski, o professor de estudos 

linguísticos Valentin N. Voloshinov e o professor de literatura Pavel N. Medvedev (FARACO, 2009, p.13).  
36 O termo polifonia é adotado por Bakhtin do vocabulário da música e utilizado metaforicamente pelo autor para 

designar “vozes e consciências que circulam e interagem num diálogo infinito. [...] um universo em que todas as 

vozes são equipolentes” (FARACO, 2009, p.77-78). 
37 A linguagem para Bakhtin e seu Círculo é “um conjunto de práticas sócio culturais [...] e estão atravessadas 

por diferentes posições avaliativas sociais (concretizam diferentes vozes sociais)” (FARACO, 2009, p.120). 
38 O ato (postupok) na concepção bakhtiniana  não significa apenas uma ação, mas quer dizer tomada de posição, 

de iniciativa, ação intencional. Nessa lógica, os desejos, os propósitos, os sentimentos e pensamentos são vistos e 

considerados atos (BAKHTIN, 2010). 
39 Segundo Faraco (2009), nos textos do Círculo de Bakhtin, a palavra ideologia geralmente é empregada para 

definir o universo dos produtos do “espírito” humano, isto é, cultura imaterial ou produção espiritual. Vocábulo 
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compreendermos o fenômeno linguístico é necessário atentarmos para o contexto no qual o 

discurso é constituído.  

Já o enunciado, como declara Bakhtin (2011), é a real unidade da comunicação 

discursiva. O enunciado entendido “como unidade da interação social” (FARACO, 2009, p. 

66) “como um ato singular, irrepetível, concretamente situado e emergindo de uma atitude 

ativamente responsiva, isto é, uma atitude valorativa em relação a determinado estado de 

coisas” (FARACO, 2009, p.24).  O enunciado é o que pode ser visto e ouvido, aquilo que vai 

além do texto, do discurso em uma situação social, é a materialidade linguística. A produção 

de sentidos ocorre através de enunciados ditos e o outro é o lugar da busca de sentido. “[...] a 

concepção bakhtiniana de enunciado não pode ser a frase enunciada, que se constituiria em 

partes textuais enunciadas, mas trata-se de uma unidade mais complexa que transcende os 

limites do próprio texto” (FILHO; TORGA, 2011, não paginado). 

Faraco (2009) argumenta, fundamentado em Bakhtin, que não existem enunciados 

neutros, já que qualquer enunciado surge sempre de um contexto cultural impregnado de 

valores, sentidos e significados. Todo enunciado é sempre um ato responsivo, ou seja, uma 

tomada de posição.    

Para o Círculo de Bakhtin, todo enunciado é formado por relações dialógicas40, ou 

seja, estas constituem parte inerente de qualquer enunciado. Todo enunciado se dispostos 

paralelamente ou separados estabelece uma relação dialógica. Para existir as relações 

dialógicas é necessário que o material linguístico entre no âmbito do discurso, transforme-se 

em um enunciado, demarque a posição de um sujeito social. Somente dessa forma é possível 

responder, estabelecer relações que produzem significação responsivamente a partir do 

encontro de posições avaliativas (FARACO, 2009), isto é, apenas nas relações dialógicas que 

o sujeito se institui como ser responsivo. Assim, a responsividade é um elemento constitutivo 

das relações dialógicas, portanto um ato dialógico.   

De acordo Bakhtin (2010) o ato respondível corresponde, então, ao ato ético, ao agir 

no mundo e ocupar o lugar singular e único no mundo, na base do seu “não-álibi41 no existir”. 

O autor ressalta que o sujeito tem o dever de responder e não tem como escapar da sua 

                                                                                                                                                                                     
utilizado para designar as práticas culturalmente mais elaboradas, a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a 

religião, a ética, a política. Os termos “(ideologia, ideologias, ideológico) não têm [...] nenhum sentido restrito e 

negativo. [...] Algumas vezes o adjetivo ideológico aparece como equivalente a axiológico” (Idem, p.47).  
40 Bakhtin caracteriza as relações dialógicas como “relações de sentido que se estabelecem entre enunciados, 

tendo como referência o todo da interação verbal e não apenas o evento da interação face a face”( FARACO, 

2009, p.65). “As relações dialógicas são [...] relações entre índices sociais de valor [...]” (Ibidem, p.66). 
41 Bakhtin (2011) enfatiza que cada sujeito é único e ocupa um lugar único na existência; o sujeito deve 

responder sem desculpas, sem escapatórias da sua responsabilidade existencial. 
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responsabilidade existencial, pois ninguém tem álibi para a existência. O agir ético do sujeito 

está associado à responsabilidade (o responder pelos próprios atos) / responsividade (o 

responder a alguém ou alguma coisa). O sujeito responde por seus atos no mundo porque ele é 

responsável por todos os momentos constituintes de sua vida, uma vez que seus atos são 

éticos. A ética refere-se ao ato de viver do sujeito, assinar responsavelmente seu ponto de 

vista, isto é, responsabilidade/responsividade imediata.  

A responsabilidade está aliada a responsividade, porque, de modo simultâneo, o 

sujeito faz e diz em resposta a uma série de elementos presentes em sua vida, como também é 

responsável pelo que faz e diz. A expressão “ato responsável”, recorrente no texto de Bakhtin, 

é um conceito central na reflexão bakhtiniana, na qual o ato responsável também representa o 

ato responsivo.  

A partir das reflexões de Bakhtin (2011) e Bakhtin/Volochinov (2014), definimos 

responsividade42 como uma reação a partir daquilo que se compreende no processo de 

interação. É a oposição ao locutor de uma contra palavra, parte de um diálogo que está para 

enunciação. A resposta que compõe o discurso é o ato responsivo. Bakhtin afirma que: o 

interlocutor, “[...] ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa 

simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele 

(total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usa-lo, etc.” (2011, p.271). A 

responsividade é primeiramente a compreensão43 de um enunciado, e posteriormente a 

aceitação ou recusa do que foi dito, uma complementação do que foi enunciado.  

Segundo Faraco (2009), o interesse de Bakhtin está na especificidade do pensamento 

das ciências humanas, voltado para significados, pensamentos e sentidos dos outros. Assim, o 

encontro do pesquisador e seu outro na produção da realidade é uma experiência, que apesar 

de ser única e singular, tem pretensão de conseguir generalizações e construir conhecimentos. 

Visto que, esta pesquisa visa captar a realidade para além do dito, a análise do discurso será a 

técnica pertinente para a realização da análise e interpretação dos dados produzidos.       

Assim, não nos restam dúvidas à certeza de que os pressupostos teóricos levantados 

por Mikhail Bakhtin é um campo muito rico para estudarmos e refletirmos a educação, os 

saberes experienciais e a prática dos professores.     

 

 

 

                                                           
42 Originalmente, Bakhtin (2011) e Bakhtin/Volochinov (2014) denominam de atitude responsiva ativa.  
43 Segundo Bakhtin (2011) a compreensão é apenas a primeira etapa do processo responsivo. 
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CAPÍTULO 3 – CONCEPÇÕES ACERCA DA DOCÊNCIA NA EJA E 

EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DAS 

PROFESSORAS44  

 

Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de 

experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma 

enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de 

estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 

maneiras possíveis (CALVINO, 1990, p. 138).  

 

No presente capítulo, apresentamos por meio das narrativas autobiográficas parte da 

análise dos dados elaborados no processo da pesquisa. Retratamos o movimento de 

construção identitária e o processo de profissionalização das professoras que participaram 

desta investigação, enfatizando aspectos e experiências formativas vivenciadas por elas. 

Procuramos verificar se os diversos cursos de formação realizados pelas professoras 

contribuíram para a sua atuação docente. Mostramos qual o motivo de suas escolhas para 

trabalhar com a EJA e analisamos a percepção dessas professoras sobre ser docente na EJA, 

suas declarações sobre seus alunos e suas concepções acerca das especificidades na referida 

modalidade educativa, buscamos constatar se os saberes experienciais mobilizados pelas 

professoras contemplam as especificidades de seus alunos, compreendendo que estas questões 

possibilitam a apreensão de dispositivos sobre a EJA e o desenvolvimento dos saberes 

experienciais destes profissionais.  

  

4.1 Perfil identitário profissional dos sujeitos da pesquisa 

 

 O processo identitário profissional é constituído por contínuas interações que sucedem 

entre o sujeito e o contexto sociocultural e profissional no qual está inserido. As diversas 

experiências pelas quais vivencia o sujeito contribuem para a construção de sua identidade 

profissional (SILVA, 2009). Buscando traçar o perfil identitário profissional das professoras 

que participaram desta pesquisa, é interessante observarmos que o processo identitário 

docente é produzido ao longo da vida e refere-se ao mundo ocupacional das professoras, 

incluindo os estudos que dizem respeito à profissão, os quais se concentram nos processos de 

adaptação das professoras ao seu meio profissional. 

                                                           
44 A referência ao gênero feminino é devido ao fato dos sujeitos que fazem parte da pesquisa serem apenas 

mulheres. 
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 Segundo informações fornecidas pela coordenadora da EJA na SMEP, no exercício de 

2017, a rede municipal de ensino é composta por 10 (dez) professores da referida modalidade 

que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para realização deste estudo foram 

convidadas 4 (quatro) professoras que se manifestaram favoráveis a participarem da pesquisa 

e dispuseram-se a realizar as narrativas autobiográficas. Os dados produzidos através das 

narrativas autobiográficas nos possibilitaram realizar um perfil identitário profissional das 

professoras que participaram desta pesquisa.  

 

Quadro 2 – Síntese do perfil identitário profissional dos sujeitos da pesquisa 

Sujeitos da pesquisa Idade 

(anos) 

Graduação Tempo de 

docência na EJA 

Tempo de 

docência 

Situação 

Funcional 

Professora Cecília Meireles 37 anos Pedagogia 3 anos 15 anos Efetiva 

Professora Clarice Lispector 33 anos Letras e 

Pedagogia 

12 anos 12 anos Contratada 

Professora Cora Coralina 52 anos Pedagogia 2 anos 25 anos Efetiva 

Professora Rachel de Queiroz 49 anos Pedagogia 23 anos 28 anos Efetiva 

Fonte: Pesquisa da mestranda, 2017.  

 

Ao analisarmos o quadro acima, constatamos que há uma variação na idade dos 

sujeitos entre 33 (trinta e três) a 52 (cinquenta e dois) anos.  Podemos verificar que todas as 

professoras são graduadas. Em relação ao tempo de atuação profissional destas professoras 

oscila entre 12 (doze) a 28 (vinte e oito) anos, e a docência na EJA varia entre 2 (dois) a 23 

(vinte três anos). No que se refere à situação funcional das 4 (quatro) professoras 

colaboradoras da pesquisa 3 (três) são efetivas e 1 (uma) contratada há mais de 10 anos, fator 

que evidencia a estabilidade na profissão docente.  

 

4.1.1 A dimensão temporal do saber docente   

 

 Afirma-nos Tardif (2014), que o tempo45 de trabalho docente modifica e caracteriza a 

identidade do professor e sua profissão. O autor esclarece que: “Se uma pessoa ensina durante 

trinta anos, ela não faz simplesmente alguma coisa, [...]: sua identidade carrega as marcas de 

sua própria atividade, e uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação 

profissional” (TARDIF, 2014, p.56-57). 

                                                           
45  O tempo empregado não se refere ao tempo cronológico como horas e datas, diz respeito ao tempo vivido. 
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Podemos observar no quadro “Síntese do perfil identitário profissional dos sujeitos da 

pesquisa”, que o tempo de trabalho no magistério em geral e especificamente na EJA são 

diferentes entre as professoras que participaram da pesquisa. 

A professora Cecília Meireles tem 37 (trinta e sete) anos e é efetiva da rede municipal 

de ensino. Em relação a sua trajetória profissional no magistério, exerce a docência há 15 

(quinze) anos: “Desde a minha primeira experiência tem quinze anos”. A docente atua nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental na EJA há 3 (três) anos. Na referida modalidade 

educativa, a turma da professora é multisseriada46, formada por alunos de primeira a quarta 

série. No corrente ano, a classe que leciona é constituída por alunos em processo de 

alfabetização a quarta série. Além de lecionar na EJA, a professora exerce o magistério na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e finais não tendo dedicação exclusiva 

para a citada modalidade educativa: “Não exatamente exclusiva para EJA, porque eu trabalho 

com outros níveis de ensino né, eu trabalho com o fundamental II e trabalho também com 

Educação Infantil e séries iniciais do Fundamental I”. Quando foi questionada sobre essas 

atividades a professora explicou que leciona também em uma turma multisseriada que 

abrange a Educação Infantil e séries dos anos iniciais do Ensino Fundamental e, em outro 

município, no Ensino Fundamental II.  

Clarice Lispector tem 33 (trinta e três) anos e apesar de não ser professora efetiva no 

município, leciona na rede municipal de ensino há 12 (doze) anos. Desde que iniciou sua 

trajetória profissional docente trabalha na EJA, isto é, seu tempo de docência no magistério é 

o mesmo tempo de atuação docente na citada modalidade educativa. No ano em curso, a 

turma da EJA que a professora trabalha é multisseriada, constituída por alunos da primeira a 

quarta série. A professora também desempenha a função de coordenadora pedagógica de outra 

escola, em outra cidade: “[...] exerço outra função, faço parte da coordenação de outra 

unidade escolar, em outro município”. 

Aos 52 (cinquenta e dois) anos a professora Cora Coralina é efetiva da rede municipal 

de ensino e também exerce a função de vice-diretora. Antes de fazer parte da gestão da escola 

onde trabalha, a professora lecionava nos anos iniciais do Ensino Fundamental: “estou na 

função de vice-diretora, no ano passado lecionava no Fundamental I”. Iniciou sua trajetória 

profissional no magistério há 25 (vinte e cinco) anos e na EJA trabalha há 2 (dois) anos. Neste 

ano a turma da professora é multisseriada, composta por alunos de terceira e quarta séries. 

                                                           
46 A turma multisseriada é uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, na mesma sala de 

aula, com várias séries do ensino fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos de diferentes idades e 

níveis educacionais. 
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A professora Rachel de Queiroz tem 49 (quarenta e nove) anos, ministra aulas no 

magistério há 28 (vinte e oito) anos e realiza a docência na EJA há 23 (vinte e três) anos. A 

referida professora efetiva da educação municipal leciona, no ano em curso, em uma turma 

multisseriada da EJA, formada por alunos de primeira e segunda série, e exerce a docência 

também na Educação Infantil: “Além da EJA, trabalho também como regente na Educação 

Infantil”, não tendo dedicação exclusiva para a modalidade educativa mencionada.  

Constatamos nas narrativas que todas as professoras exercem outras atividades 

educativas além da EJA. Esta prática acontece em todo o país, porque a remuneração de 20 

(vinte) horas é insuficiente para suprir as necessidades das pessoas, logo a carga horária é 

distribuída de maneira que se possa atuar em outras redes de ensino ou assumir mais de um 

cargo na mesma rede. 

 É importante evidenciar a relevância dos diferentes tempos de atuação profissional 

das professoras no magistério para compreender por meio das narrativas autobiográficas os 

saberes docentes, sobretudo os saberes experienciais, objeto de nosso estudo, visto que o 

tempo constrói e transforma saberes necessários à docência. A esse respeito Tardif (2014, 

p.24) pontua que “O fato de levar em conta essas dimensões temporais permite dinamizar o 

saber experiencial, mostrando como ele é modelado no decorrer da história pessoal, escolar e 

profissional dos professores”.  

Reafirmando o que já havíamos declarado no segundo capítulo deste estudo - Percurso 

teórico trilhado na pesquisa - os saberes das professoras são temporais, porque são 

produzidos, compreendidos e utilizados progressivamente no contexto de uma carreira na qual 

possuem aspectos identitários e aspectos de formação profissional.  

A dimensão temporal dos saberes docentes sucede das circunstâncias do trabalho do 

professor, uma vez que requerem dos docentes competências, habilidades, experiências, 

atitudes, práticas e conhecimentos, que apenas são assimilados, dominados e gerados em 

convívio com essas circunstâncias, ou seja, no próprio processo de trabalho (TARDIF, 2014). 

As pesquisas de Tardif (Idem) trazem considerações que nos permitem reconhecer que 

uma parte dos saberes dos professores tem origem em sua história de vida, pois os saberes 

docentes não diferenciam da acumulação temporal de hábitos práticos, crenças, valores, 

rotinas de ações e representações. O autor acredita que:  

 

[...] os saberes adquiridos durante a trajetória pre-profissional, [...] têm um peso 

importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser 

que serão mobilizados e utilizados em seguida quando da socialização profissional e 

no próprio exercício do magistério (TARDIF, 2014, p.69).       
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 No decurso de sua história de vida pessoal e escolar o professor internaliza saberes 

que constituem a sua pessoalidade e a convivência social com outras pessoas. Dessa forma, o 

saber docente “está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes provenientes da 

história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, 

dos lugares de formação, etc.” (Idem, p.64). 

De acordo Tardif (2014, p.67), a temporalidade estrutura “a memorização de 

experiências educativas marcantes para a construção do Eu profissional, e constitui o meio 

privilegiado de chegar a isso”.  As experiências e as práticas docentes são consequências das 

vivências do professor no contexto de uma carreira, ao longo de um processo temporal. Assim 

sendo, as experiências e práticas das professoras concebidas pelos diferentes tempos de 

atuação profissional são baseadas em Bakhtin(2010) como atos responsáveis/responsivos 

constituídas por dimensões éticas.  

No próximo subtítulo, buscamos enfatizar as experiências formativas vivenciadas 

pelas professoras e verificar se os diversos cursos de formação realizados por elas 

contribuíram para a sua atuação docente.  

 

4.1.2 Experiências formativas das professoras  

 

Sabemos que a formação do professor é um elemento relevante para atuação docente e 

emerge como uma necessidade da profissionalização. Nas considerações de Faraco (2010) 

fundamentadas em Bakhtin, este processo é único, logo o professor não pode ficar indiferente 

a esta sua unicidade que acontece no ato individual e responsável. Assim, o professor assume 

a responsabilidade por sua unicidade e entende que deve fazê-la, pois ninguém realizará algo 

que somente ele poderá realizar.  

Todas as professoras que fizeram parte da pesquisa são graduadas. Clarice Lispector é 

licenciada em Letras pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, concluiu a primeira graduação em 

2011 e a segunda em 2014 e cursou especialização em Estudos Linguísticos e Literários na 

Universidade Cândido Mendes. Quando a docente iniciou a sua trajetória profissional ela 

possuía apenas o Ensino Médio em Magistério.  

Cora Coralina é graduada em Pedagogia pela UESB – extensão Poções, desde 2008. 

Ao iniciar o exercício de docência na EJA, em 2015, ela já era especialista, pois em 2011 

cursou  uma pós-graduação em Coordenação e Gestão na Faculdade Internacional Delta. 
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O trabalho docente iniciado pela professora Rachel de Queiroz se respaldou com a 

realização do Ensino Médio em Magistério. Ao assumir a docência na EJA, não tinha 

começado o Ensino Médio: “Quando comecei mesmo não tinha nem o Ensino Fundamental 

completo, depois fiz o Magistério”. Em 2009 concluiu a licenciatura plena em Pedagogia na 

UESB, extensão Poções. A professora fez dois cursos de especialização na Faculdade de 

Ensino Alternativa – FERA.  

A professora Cecília Meireles é graduada em Pedagogia pela UESB, extensão Poções, 

desde 2010. Ao assumir a docência na EJA, em 2014, a professora Cecília Meireles já havia 

concluído o Ensino Superior. A referida professora não fez nenhuma especialização. 

Podemos observar que as professoras da EJA que participaram desta pesquisa têm o 

Ensino Superior em Pedagogia, correspondendo às exigências da legislação educacional 

brasileira (LDBEN nº 9.394/96, Parecer 11/2000, PNE nº 13.005/2014) para lecionar nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental na referida modalidade.  

Entretanto, ao iniciar a docência na EJA, as professoras Clarice Lispector e Rachel de 

Queiroz não atendiam as condições impostas pelas leis educacionais já citadas. Essa situação 

reflete a realidade do país, ou seja, mostra que continua arraigada a ideia de que basta a 

pessoa saber ler e escrever para ser professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

EJA. 

É imprescindível que o professor da EJA tenha a qualificação adequada, uma vez que 

para ensinar jovens e adultos exige saberes, competências, habilidades e, acima de tudo, 

compromisso de profissionais capacitados para tal. A partir de Moura (2008), compreendemos 

que o professor sem a qualificação apropriada para a EJA desenvolve a prática pedagógica, 

desconsiderando as singularidades e especificidades dos jovens e adultos trabalhadores em 

processo de escolarização. De acordo o mesmo autor, as metodologias são empregadas sem 

algum sentido e significado, ignorando a historicidade e o contexto desses alunos.  

Durante a atuação docente na EJA, as professoras realizaram vários cursos de 

formação continuada, conforme aparecem nas narrativas a seguir: 

  

[...] eu fiz vários cursos pela UESB, fiz EJA e Ludicidade. Fiz também uma 

formação extensiva na EJA com carga horária de 120 h, fiz Libras também porque 

eu tenho alunos especiais e precisava deste momento, e uma série de outros que 

agora não lembro (Professora Clarice Lispector). 

 

Eu fiz duas pós, uma na Educação Especial Inclusiva, devido à necessidade, pois 

sempre tive alunos especiais. E a outra foi Psicopedagogia. Fiz um curso de 

aperfeiçoamento em currículo e avaliação com a carga horária de 120 h através do 

Instituto de Ensino Anísio Teixeira, e fiz também o curso de Jovens e Adultos na 
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Escola Técnica de Jovens Adultos com carga horária de 180 h, além de outros, 

sempre estou fazendo outros cursos (Professora Rachel de Queiroz). 

 

[...] fiz um curso de currículo e avaliação e vários outros cursos. Alguns destinados a 

EJA e outros não (Professora Cora Coralina). 

 

Existem sempre os cursos de formação continuada que são cursos breves né, que a 

secretaria acaba oferecendo não com muita frequência, mas a gente acaba 

participando (Professora Cecília Meireles). 

 

Por meio das falas das professoras notamos que a formação continuada é um 

compromisso e uma responsabilidade de todas, ou seja, “[...] o dever é justamente uma 

categoria do ato individual; [...] da singularidade do ato, de sua insubstituibilidade e não 

intercambialidade, do seu caráter, para quem o executa, da necessidade [...] de seu caráter 

histórico”. (Bakhtin, 2010, p.76). 

A demanda de formação está relacionada à profissão, ao contexto que vive o professor 

e não apenas ao seu interesse pessoal, como podemos verificar acima nos relatos das 

professoras Clarice Lispector e Rachel de Queiroz, quando afirmam que fizeram cursos de 

Libras, Educação Especial Inclusiva e Psicopedagogia para atender as necessidades das 

turmas que ensinam. Nos discursos das professoras, reconhecemos o compromisso 

educacional com seus alunos. Segundo Bakhtin “[...] viver a partir de si não significa viver 

para si, mas significa ser, a partir de si, responsavelmente participante, afirmar o seu não-álibi 

real e compulsório no existir” (Idem,p.108). O autor destaca que “[...] reconhecer minha 

unidade e realizá-la no ato individual e responsável não significa que o eu vive só para si” 

(FARACO, 2009, p.21 grifo do autor). 

A profissão docente requer do professor uma atitude de busca de uma formação 

continuada, ao longo de todo o exercício profissional.  A formação continuada é um processo 

de desenvolvimento em interação com a realidade, proporcionando aos docentes 

conscientizações de suas dificuldades e busca de aprimoramento profissional e pessoal. “[...] 

só atingirão o saber aqueles que o veem como desejável, a ponto de sacrificarem por ele 

interesses imediatos” (MEIRIEU, 1998, p.87).  

A professora Cecília Meireles declara que os cursos direcionados a EJA oferecidos 

pela SMEP são intermitentes e efêmeros, o que parece não atender por completo as suas 

necessidades enquanto profissional, também não quer dizer que não são significativos. De 

acordo Moura (2008), a formação do professor de jovens e adultos não pode suceder de 

maneira simplesmente pontual, por meio de cursos aligeirados, seminários, congressos, 

palestras, pois é insuficiente para atender às demandas da EJA.  
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Em seus posicionamentos, todas as professoras foram unânimes ao responderem que 

os cursos de formação inicial e continuada contribuíram para a sua atuação docente na EJA, 

ajudando muito no trabalho profissional. Assim, relata Cora Coralina: “Contribuíram bastante 

para meu crescimento e como professora da EJA foi assim, foi um suporte muito grande”. 

Cecília Meireles afirma que: “Contribuíram muito para nossa atuação docente né, porque a 

gente vai se atualizando, buscando trocar experiências com os colegas, colocando em prática 

em sala de aula”.  

Rachel de Queiroz, por sua vez, declara que: “Contribuíram muito, oferecendo assim 

melhor conhecimento para atuar”. Clarice Lispector reitera: “Acredito que sim, porque a 

gente vem com a experiência e a gente aprimora com a teoria”. 

O processo de formação do professor compreende a interação entre o conhecimento 

teórico e prático, produzindo e aperfeiçoando habilidades para ser capaz de resolver as 

diferentes situações que surgem na atuação da prática docente. 

A formação de professores direcionada à EJA objetiva aprimorar metodologias 

(técnicas, recursos, atividades, etc.) de ensino, possibilitando aos jovens e adultos uma 

educação significativa que proporcione sua permanência na escola, que os leve à análise 

crítica dos fatos abordados em sala de aula e do seu meio social. As professoras da pesquisa 

falaram sobre sua formação docente para ensinar na EJA:  

 

A minha formação contribui de maneira positiva, mas a gente aprimora aquilo que 

vem construindo no dia a dia com a prática. A formação sozinha não contempla. [...] 

A graduação ela nos ajuda, nos auxilia, nos dar um suporte, nos instiga a pesquisar 

mais. [...] nós tivemos a teoria na universidade, mas que é muito sucinta. [...] 

Acredito que a experiência na sala de aula é o melhor caminho, é o maior suporte 

(Professora Clarice Lispector). 

  

Olha, como eu não fiz um curso específico para a EJA, o que acontece [pausa], na 

graduação de Pedagogia tem lá uma disciplina específica né, que a gente acaba 

trabalhando, discutindo estas questões, aí vem os estágios e a prática mesmo de você 

buscar, de você estudar, de você pesquisar justamente pra está atendendo esta 

modalidade de ensino (Professora Cecília Meireles). 

 

Foi assim de grande validade, pois eu posso desenvolver um bom trabalho né, e ver 

também bons resultados (Professora Cora Coralina). 

 

A minha formação possibilitou-me apresentar assim um perfil adequado para 

trabalhar com a EJA, mas procurei buscar um conhecimento voltado para essa 

modalidade também na prática. Buscar aquilo que o aluno precisa, procuro buscar 

aquilo que é necessário para o aluno aprender (Professora Rachel de Queiroz).  

 

Ao falar de sua formação para ensinar na EJA, a professora Cora Coralina coloca-a 

como útil e importante para o desenvolvimento e o sucesso de seu trabalho, pois foi capaz de 

produzir os efeitos esperados. Embora a formação do professor “não seja o único vetor de 
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uma profissionalização progressiva do ofício de professor, continua sendo um dos propulsores 

que permitem elevar o nível de competência dos profissionais” (PERRENOUD, 2002, p. 12). 

 Em seu relato, a professora Rachel de Queiroz afirma que a sua formação possibilitou-

lhe assumir a identidade de professora de EJA e, também, ratificar um conhecimento 

apropriado para ensinar na EJA, entretanto, somente os saberes da formação não foram 

suficientes para que a docente pudesse contribuir para o aprendizado de seus alunos. 

Identificamos que a professora compreende significativamente o que é necessário realizar na 

docência para atingir a aprendizagem dos discentes.    

Chamou-nos atenção à ênfase dada pelas professoras Clarice Lispector e Cecília 

Meireles aos saberes experienciais como eixos estruturadores do trabalho docente. A 

professora Clarice Lispector relata que a formação inicial e continuada ajudou e colaborou 

positivamente para a realização de seu trabalho na EJA, mas sozinha não satisfaz, não atende 

todas as necessidades do trabalho docente, por ser breve, sucinta. As professoras acreditam 

que os saberes experienciais é o conhecimento que aprimora, que contempla, é o melhor 

caminho, atendem as especificidades da EJA e é o maior suporte para a ação docente na 

modalidade.     

Como podemos perceber nos fragmentos acima, todas as professoras relataram ter 

recebido formação que incorporou os conteúdos da Educação de Jovens e Adultos. Assim, 

podemos inferir que esta informação está em consonância com o que é exposto pelo 

documento das DCN´s da 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). 

 

Compreendemos que a formação inicial acontece desde a graduação, sendo alicerce 

para o trabalho docente, porém, não sendo suficiente exige do professor buscar uma formação 

continuada eficaz para o desenvolvimento de seu trabalho. Diante das diferentes situações 

imprevisíveis que o professor enfrenta cotidianamente em sala de aula, na prática, torna-se 

necessário este profissional mobilizar e construir saberes que os cursos de formação inicial e 

continuada não prescrevem e não preveem para exercer a docência de modo satisfatório. 
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 Segundo Freire (1996) é na formação do professor que devemos exercitar a reflexão 

crítica sobre a prática. Nóvoa complementa tal posição ao afirmar que:  

                            

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. (Nóvoa, 1995, p.25). 

 

 A formação inicial e continuada proporcionam discussões teóricas que objetiva deixar 

os professores atualizados, aprender novas teorias e conhecer novas metodologias que 

mobilizem o professor articular com suas experiências e, dessa forma, contribuir para a 

melhoria da ação pedagógica. O processo de atualização das professoras por meio da 

aquisição de diferentes teorias e metodologias, que ao se consumar em sua prática se define 

como um ato responsável/responsivo. No entanto, apenas aprender novas teorias e 

metodologias não significa um ato responsável/responsivo, pois “Não é o conteúdo da 

obrigação escrita que me obriga, mas a minha assinatura colocada no final, o fato de eu ter, 

uma vez, reconhecido e subscrito tal obrigação. [...] a afirmação – o ato responsável.” 

(BAKHTIN, 2010, p.94). 

Foi importante, nesse estudo, explorar aspectos pessoais e o percurso da trajetória 

profissional dos sujeitos para compreendermos diversas questões relacionadas aos aspectos 

educacionais na EJA. Exibimos, no subtítulo seguinte, a análise das motivações das 

professoras para trabalhar na EJA e de suas percepções a respeito de ser docente nessa 

modalidade educativa.      

 

4.2 Motivação e percepção sobre ser professor da EJA  

 

O professor da EJA encontra-se no cerne de um processo muito mais complexo do 

que uma modalidade educativa, pois este profissional está imerso em uma atividade social 

extensa que se desenvolve entre uma busca incessante para consolidar a EJA como uma 

esfera pedagógica específica. Noutras palavras, o professor da EJA traz consigo e na prática 

pedagógica cotidiana uma grande responsabilidade social e política, por esse motivo, 

procuramos saber como se deu a inserção das professoras no ensino da EJA, o que as 

motivaram e qual a percepção que estas profissionais possuem a respeito da sua área de 

atuação.   

Entendemos que é importante expor as motivações das professoras para trabalhar 
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com a EJA e que o exercício de reflexão em torno do que é ser professor na citada 

modalidade é, também, significativo, pois é um processo formativo e de racionalização das 

suas práticas, permitindo que esses profissionais desenvolvam saberes da experiência 

associados às especificidades e aos conhecimentos prévios do público jovem e adulto.  

Ao ser questionada sobre como se deu a inserção no ensino da EJA e o que a motivou 

escolher trabalhar com a modalidade citada, a professora Cecília Meireles proferiu que 

obteve a primeira experiência na EJA no estágio supervisionado quando fez o Magistério, 

“mas a minha paixão pela modalidade foi a experiência que tive, trabalhando com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), lecionando nas turmas de alfabetização de 

jovens e adultos”.    

 Diferente da professora Cecília, a docente Cora Coralina pronunciou ter um interesse 

prévio em trabalhar com jovens e adultos: “Sempre tive vontade de trabalhar na EJA, porque 

os jovens e adultos trazem uma visão de mundo e uma vontade de aprender, mas nunca tinha 

uma turma disponível no município, na escola onde trabalho”.   

A professora Clarice Lispector explicou que o motivo dela ensinar na EJA foi por ter 

feito o estágio supervisionado, durante curso de Magistério, em uma turma de EJA e ter se 

identificado com a modalidade. A professora conta:  

 

De início é [pausa], eu comecei com meu estágio quando fiz o Magistério, entrei 

para uma turma de EJA, pelo fato de precisar trabalhar, dar aula particular, porque 

assim, minha família não tinha muitas condições e eu estudava no vespertino e 

trabalhava no matutino e me restou o noturno pra fazer o estágio. A coordenadora 

gentilmente concedeu uma turma, porque era muito difícil na época e eu estagiei em 

EJA, no meu terceiro ano já no término do Magistério. E de lá pra cá, logo em 

seguida quando eu me formei comecei a trabalhar na turma de EJA, particularmente 

sou apaixonada, luto e brigo todos os anos para estar na EJA [risos] (Professora 

Clarice Lispector). 

 

Por sua vez, a Professora Rachel de Queiroz explanou a respeito da sua inserção e 

motivação para ensinar na EJA: “[...] houve uma necessidade na escola que eu trabalhava há 

um tempo né, aí a equipe gestora da SMEP me fez o convite pra trabalhar com a EJA, eu 

aceitei o desafio e aí gostei e até hoje não quis mais deixar. [...]”.  

As professoras exprimem diferentes motivações que definem a inserção no ensino na 

EJA. Cecília Meireles foi motivada a ensinar na EJA devido à experiência que obteve ao 

trabalhar para o SENAR, alfabetizando jovens e adultos do campo, interesse que não 

aconteceu durante a sua primeira experiência, no estágio supervisionado realizado durante o 

curso de Magistério.  
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No discurso de Cora Coralina e Clarice Lispector identificamos uma aspiração, a 

existência de um desejo. A primeira justifica o seu querer pelo propósito e expectativa dos 

alunos de EJA em relação à aprendizagem, e a última, devido às experiências vivenciadas no 

decorrer do estágio supervisionado na EJA disse possuir um interesse em trabalhar com 

jovens e adultos, conforme se evidencia em sua fala. A prática de ensino na EJA no estágio 

supervisionado permitiu Clarice Lispector se identificar, fazer a sua escolha por essa 

modalidade e construir sua identidade profissional. 

A inserção da professora Raquel de Queiroz apesar de não ser determinada por uma 

vontade, nem por uma necessidade própria, foi marcada por uma precisão da gestão municipal 

e encarada pela professora como um desafio, pois não tinha formação e experiência nessa 

modalidade educativa. A professora não tinha interesse precedente, mas ao aceitar ensinar na 

EJA revelou ter gostado. Independente das formas de inserção no ensino da EJA, entendemos 

que a identificação das professoras com a EJA é fator que as mantêm atuando na área. Isso 

representa um fator fundamental para um bom trabalho na EJA e na escola. 

 A partir dessas situações detectamos que as professoras não são assujeitadas, 

subjugadas ao contexto sócio histórico, são constituídas nas práticas sociais concretas e por 

elas condicionadas, porém não determinadas, capaz de fazer escolhas dentro das 

possibilidades permitidas pela realidade. Insurgindo a opções e possibilidades colocadas pela 

realidade, as professoras respondem ao seu ambiente, sendo uma atitude 

responsável/responsiva.   

No que se refere à percepção sobre o que significa ser professor da EJA, as professoras 

Cecília Meireles e Clarice Lispector, antes de tudo, compreendem como uma realização 

profissional: “É estar realmente realizada profissionalmente”, “Ser professor da EJA é uma 

construção do meu saber a cada dia, porque, assim, esses doze anos eu acho que tenho mais 

aprendido do que mais eu tenho passado, pra mim, é a realização profissional”. Além disso, as 

professoras acrescentam que ser professor da EJA é diferente da educação dita “regular”, elas 

nos revelaram o seguinte: 

 

[...] na EJA é totalmente o inverso né, os alunos eles vem [para a escola], porque 

realmente eles querem aprender é [pausa] a gente não tem problema [...] com 

indisciplina, com falta de interesse (Professora Cecília Meireles).  

 

[...] trabalhar em EJA me ensina tanta coisa maravilhosa que meus olhos brilham, 

porque como eu disse, você entra de um jeito e sai de outro todos os dias, quando 

você vai deitar, você se lembra de tudo aquilo que você viveu, de toda experiência 

de que o aluno contou. Já tive experiências tão maravilhosas em EJA, assim eu me 

sinto realizada [...] (Professora Clarice Lispector). 
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O pronunciamento das docentes evidenciou que ser professor na EJA é um prazer, é 

um contentamento, visto que satisfaz seus anseios. São fatores motivadores e incentivadores 

para as professoras definirem a docência na EJA o fato dos alunos possuírem interesse em 

aprender, terem disciplina, além da docência na EJA ser uma oportunidade de intercâmbio de 

experiências e conhecimentos, como uma realização profissional.  

 Ainda considerando a concepção que as professoras possuem a respeito do que é ser 

um docente na EJA, para a professora Cora Coralina: “Ser professor da EJA é ensinar esses 

jovens e adultos a buscar seus direitos, para mim é apresentar o perfil exigido e propor 

técnicas pedagógicas para satisfazer as especificidades da modalidade”. Conforme a 

professora Raquel de Queiroz: “Ser professor da EJA tem que se identificar né, com essa 

clientela, ter perfil e exige um preparo técnico, emocional para saber como se posicionar 

satisfatoriamente diante de determinadas situações que surgem na sala de aula”. 

 Ao analisarmos as narrativas das professoras Cora Coralina e Raquel de Queiroz, 

verificamos que ambas definem que ser professor na EJA não é para qualquer profissional da 

educação, pois precisa ter um perfil adequado para atender as especificidades e demandas 

próprias da modalidade. O perfil do professor da EJA é muito importante para o sucesso do 

aluno, uma vez que com o perfil adequado o profissional terá melhor condições de atingir o 

objetivo da citada modalidade.  

 A professora Clarice Lispector também faz uma avaliação semelhante: 

  

Sim, [ser professor na EJA] é muito diferente é [pausa] o conhecimento é passado de 

forma diferente, o tratamento é diferenciado, a linguagem é diferente, tudo é 

diferenciado, realmente a EJA é uma modalidade, e por ser modalidade precisamos 

trabalhar de modo especifico, porque o que é dito de modo regular é aquilo que 

todos trabalham, digamos assim, da mesma forma e a EJA não, é realmente 

específica em todos os sentidos (Professora Clarice Lispector).  

 

Consideremos que as narrativas das professoras apontam que estas reconhecem a EJA 

como uma modalidade, como uma educação específica. As professoras diferenciam a EJA da 

educação destinada às crianças e consequentemente sua prática pedagógica com elementos 

peculiares dessa modalidade. De fato a EJA, instituída pela LDBEN (Lei nº 9.394/96) como 

modalidade educativa, pressupõe especificidades, modo particular de ser, identidade própria, 

ensino que tem especialidade, em que sua ação e prática devem ser pensadas de acordo com 

as particularidades e necessidades dos sujeitos a que essa educação se remete.  

 Destacamos a narrativa da professora Cora Coralina ao pronunciar que “Ser professor 

da EJA é ensinar esses jovens e adultos a buscar seus direitos [...]”. No discurso da professora, 
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lecionar na EJA transcende o simples ato de ensinar, pois propor um ensino que oriente os 

alunos a se apropriarem de seus direitos, é realizar um ensino que aspira resgatar a cidadania e 

formar criticamente o aluno, em outras palavras, como afirma Paulo Freire (1992) a educação 

não é uma prática neutra, apolítica, mas sim um ato político.  A professora mostra que a EJA é 

também um resgate dos direitos violados capaz de transformar consideravelmente a vida de 

uma pessoa, possibilitando o sujeito reescrever sua história.  

 A EJA apresenta-se como uma modalidade educativa que objetiva atender a um 

público ao qual foi negado o direito à educação durante a infância e/ou a adolescência. Assim, 

acreditamos que ser professor na EJA vai além da transmissão de conteúdos, é propor uma 

educação crítica, reflexiva e libertadora, que almeje resgatar a cidadania do indivíduo, a 

esperança, a autoestima e o direito de participar ativamente da sociedade (FREIRE, 1996). O 

educador da EJA deve proporcionar um ensino que seja meio de inclusão social, de 

transformação da realidade, além de levar em consideração os saberes que os alunos 

apresentam. Nesse sentido, ser professor na EJA significa contribuir direta ou indiretamente 

para a formação de cidadãos, de seres humanos com forte consciência de que são sujeitos de 

direitos. Assim como Freire (Idem, p.37), compreendemos que “Educar é substantivamente 

formar”. 

 O professor da EJA precisa ter autonomia e passar para os alunos que eles não podem 

ficar subordinados as determinações sociais, mas que podem transformar a realidade, tomar 

decisões, reagir e fazer escolhas. Segundo Freire (1996), a partir dessa dominação surge a 

necessidade da ética e se determina a responsabilidade, conforme podemos perceber nesta 

citação: 

 

Como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética no 

meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural 

ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de 

responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa 

reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que 

a História é tempo de possibilidade e não de determinismo [...] (FREIRE, 1996, 

p.21).  

 

 A conquista da criticidade e a essencial superação da ingenuidade precisam ser 

necessariamente praticadas adjuntas de uma rigorosa formação ética. Segundo o autor, só 

podemos nos tornar éticos quando temos a liberdade de aprender, de escolher, de decidir, de 

intervir, de romper, de valorar e de comparar. O professor da EJA deve oferecer aos seus 

alunos ocasiões favoráveis para praticar sua relação ética com o mundo, logo o ensino de 
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conteúdos não podem estar dissociado da formação humana que, valendo-nos de Freire 

(1996), inclui a formação moral e ética dos alunos. Entendemos que quando a conduta do 

professor é apropriada pode transformar a sala de aula num ambiente motivador de 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento da responsividade, caracterizando-se como um ato 

responsável.     

Apresentar a motivação das professoras para ensinar na EJA e a percepção sobre sua 

atuação é tão significativo como traçar a concepção que elas possuem sobre o perfil de seus 

alunos, uma vez que ao se apropriarem desse conhecimento permitem ampliar suas 

habilidades e competências específicas para desenvolver uma boa prática pedagógica em seu 

trabalho. 

 

4.3 Dizeres das professoras da EJA sobre os seus alunos 

 

 Neste estudo, é nítida a importância de conhecer o perfil atribuído pelas professoras 

aos alunos da EJA, uma vez que a sua posição e concepção conduz e direciona o seu fazer 

pedagógico a ser desenvolvido na sala de aula. Demonstrar o posicionamento axiológico das 

professoras sobre seus alunos como sujeitos sócio-historicamente situados vai além de um 

instrumento metodológico eficaz, passa a ser compreendido como um ato ético assinado e 

admitido pelas professoras, portanto, uma tomada de posição responsável/responsiva.  

É necessário identificar quem são os alunos da EJA para atender as especificidades 

desses sujeitos de forma que jovens e adultos possam estar na escola e aprender. Conhecer 

quem vai aprender significa ter indícios sobre as necessidades de aprendizagem, motivações e 

expectativas de seus alunos.  

Ao narrarem sobre quem são os alunos da EJA, as professoras expressaram algumas 

peculiaridades idênticas e outras divergentes que caracterizaram esses sujeitos-educandos: 

 

São aqueles alunos que realmente querem aprender, que não tiveram oportunidade 

por diversos motivos né, [...], então assim, chega um momento que eles sentem a 

necessidade até por uma imposição profissional, o próprio trabalho esteja exigindo 

né, a questão de participação em movimentos, em grupos né, tenho casos de alunos 

que querem aprender a ler porque que ler a bíblia, ou quer participar dos 

movimentos da sua comunidade, do seu bairro, então assim, quando eu vejo alguém 

lendo, eu fico assim imaginando-o naquele local, naquele espaço, então, é a vontade, 

o querer daqueles alunos, faz com que a gente também tenha prazer em está aqui 

para ensiná-los (Professora Cecília Meireles). 

 

São os alunos que são vulneráveis é [pausa] dentro da sociedade, são os alunos que 

talvez ainda não foram inseridos na sociedade, porque não tiveram uma 

oportunidade, ou, não sei, ou por falta de condição, não sei, por uma série de fatores, 

eles não tiveram oportunidade de estudar na idade dita como normal, e aí esses 
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alunos são trabalhadores rurais, são donas de casa, são mulheres e homens que muita 

das vezes não tem nenhuma profissão, não trabalham, porque não tem oportunidade 

de serem inseridos no mercado de trabalho, são mulheres que talvez sofram até 

violências domésticas, que estão aqui não só buscando conhecimento, digamos 

assim, do letramento mas também, vem buscando uma valorização pessoal e íntima 

do seu eu, então assim, são alunos assim, realmente específicos e cada um tem uma 

peculiaridade e que o profissional tem que saber conhecer e reconhecer cada um 

deles (Professora Clarice Lispector).  

 

São aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade adequada. 

São trabalhadores, trabalhadores rurais, desempregados, donas de casa, domésticas, 

pais de família em busca de seus direitos (Professora Cora Coralina). 

 

Os alunos da EJA são aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na 

idade adequada, alguns apresenta algum distúrbio, às vezes assim os familiares 

descobriram que tinha o distúrbio e não colocaram na escola. São jovens, adultos e 

idosos que não tiveram oportunidade porque começaram a trabalhar cedo, perderam 

a vontade ou não puderam estudar e agora com uma certa idade procuram a escola 

para aprender (Professora Raquel de Queiroz). 

 

Na concepção das professoras, os alunos da EJA são pessoas jovens, adultas e idosas 

que não puderam estudar ou foram marginalizados durante o período de escolarização, 

infância e adolescência, considerado adequado pelas leis educacionais e, por diversos 

motivos, retornaram a escola com o objetivo de aprender para atender os seus anseios e as 

demandas impostas pela sociedade letrada. São jovens, homens e mulheres que começaram a 

trabalhar cedo e não conseguiram conciliar o trabalho com os estudos, são sujeitos que não 

sabem ler nem escrever ou pouco escolarizados, filhos e pais de família, pessoas que não 

possuem nenhuma profissão, desempregados, trabalhadores rurais, donas de casa, domésticas, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais.  

Na narrativa da professora Rachel de Queiroz verificamos que a docente utiliza o 

termo distúrbio para se referir aos seus alunos com necessidades educacionais especiais, 

alunos com transtorno mental ou com deficiência intelectual.  

A EJA na LDBEN (Lei nº 9.394/96) em seu artigo 37 é uma modalidade educativa 

destinada aos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada. “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” (BRASIL, 1996, p.37).  

No parecer 11/2000 que estabelece as DCN’s para a EJA é apresentado o perfil do 

aluno desta modalidade. “[...] são adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e com 

vida escolar mais acidentada. Estudantes que aspiram a trabalhar, trabalhadores que precisam 

estudar [...]” (BRASIL, 2000, p. 9). De acordo com os documentos citados, os alunos da EJA 

são, de modo geral, pessoas de classes socioeconômicas baixas, que nunca foram à escola ou 

dessa instituição precisaram ausentar-se devido à entrada precoce no mercado de trabalho, às 
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contínuas repetências e interrupções escolares e, por isso, são marginalizados do sistema de 

ensino e apresentam um tempo maior de escolaridade. Essas pessoas jovens e adultas voltam à 

escola motivadas por determinações do trabalho, crescimento profissional e realização 

pessoal, em busca de uma expectativa de vida melhor. Os alunos da EJA são pessoas que 

mesmo vivendo vários impasses e negações apresentam experiência de vida. 

Ao tratar desse assunto, Arroyo (2005, p.29) explica que, “Desde que a EJA é EJA, os 

jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, vivem da economia informal, 

negros, vivem nos limites da sobrevivência”. Conforme o autor, o público da EJA possui uma 

identidade coletiva, pois “São jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos coletivos 

sociais, raciais, étnicos, culturais” (Idem). Esses jovens e adultos populares repetem as 

histórias de negação de direitos de seus avós, pais, de sua classe, gênero, etnia, território, entre 

outros. 

Em sua narrativa a professora Clarice Lispector relata que os alunos dessa modalidade 

são sujeitos vulneráveis e excluídos socialmente, são mulheres vítimas de violências 

domésticas, são jovens e adultos que não têm o objetivo apenas de obter aprendizagem e 

serem letrados, mas de conseguir um reconhecimento pessoal.   

A professora Cecília Meireles anuncia que a satisfação de ensinar os jovens e adultos 

da modalidade EJA existe devido ao desejo que esses alunos expressam em aprender, aspecto 

já revelado no tópico anterior pela professora Cora Coralina em suas narrativas. Os alunos da 

professora Cecília Meireles demonstram interesse em aprender devido às exigências ligadas 

ao trabalho, interesse em ler a bíblia, em participar de movimentos de sua comunidade, ou 

seja, estão em busca de serem inseridos no mundo do trabalho, do sistema de ensino e da 

cultura letrada. É perceptível que os alunos de Cecília Meireles são sujeitos que retornaram à 

escola movidos pelo desejo de melhorar de vida. Assim, os jovens e adultos da EJA retornam 

a escola porque acreditam que a educação será capaz de lhes oportunizar um futuro melhor.   

As professoras, ao descreverem o perfil de seus alunos, não os enxergam como 

evadidos, reprovados e defasados, mas como sujeitos protagonistas e de direitos humanos, 

que não tiveram oportunidades, inclusive seus direitos negados. Com essa visão sobre seus 

alunos podemos vislumbrar uma EJA reconfigurada, visto que as professoras reconhecem 

seus alunos “como jovens e adultos em tempos e percursos de jovens e adultos [...] ver a 

juventude e a vida adulta como tempos de direitos” (ARROYO, p.23-24).  

Os discursos das professoras a respeito do perfil de seus alunos refletem o ato que, de 

modo responsável/responsivo, pode contribuir para reconfiguração da EJA. Conforme 

Bakhtin (2010): 
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Somente a partir do interior de tal ato com minha ação responsável, e não de seu 

produto tomado abstratamente, pode haver uma saída para a unidade do existir. 

Somente do interior de minha participação pode ser compreendida a função de cada 

participante. [...] Compreender um objeto significa compreender meu dever em 

relação a ele (a orientação que preciso assumir em relação a ele), compreendê-lo em 

relação a mim na singularidade do existir-evento: o que pressupõe a minha 

participação responsável, e não a minha abstração (p.65-66, grifo do autor). 

 

 A partir das narrativas das professoras detectamos que elas dispõem de uma apreensão 

relevante no que concerne o perfil dos alunos da EJA.  Essa competência é importante para 

pensar a EJA, pois subentende que para ensinar, refletir sobre essa modalidade e mobilizar 

saberes é necessário ter clareza do perfil de seu público alvo e conhecer a fundo as 

especificidades de seus alunos. Nesse aspecto, questionamos as professoras se seus saberes 

experienciais, objeto de nosso estudo, contemplam as especificidades de seus alunos na EJA.  

 Iniciamos com a narrativa de Cecília Meireles, na qual relata que:  

 

Sim, eles são adquiridos devido à necessidade e na maioria das vezes são esses 

saberes que vão nos dar suporte para atender as especificidades de nossos alunos, 

pois trabalhamos com uma modalidade e os nossos alunos fazem parte de um 

público específico. Uma de nossas competências enquanto professora da EJA é 

atender as especificidades da modalidade e as de nossos alunos, e o alicerce maior 

sempre é dos saberes obtidos na prática (Professora Cecília Meireles). 

 

 A professora Rachel de Queiroz, por sua vez, expõe que “Sim, pois a experiência, a 

prática docente na EJA [...] de fato nos dá suporte para conhecer nossos educandos e atender 

as suas especificidades enquanto alunos da EJA”.  

 Já Clarice Lispector explica o seguinte:  

 

Eu acredito que sim, mas não cem por cento, porque a gente precisa aprender mais e 

mais. Mas acredito que uma pessoa que está iniciando pra uma pessoa que tem já 

algum tempo que trabalha eu acredito o que já tem experiência vai conseguir atingir 

mais as especificidades do aluno, até mesmo por saber como lidar com as 

especificidades da modalidade (Professora Clarice Lispector). 

 

 Por fim, Cora Coralina menciona que “Sim, porque na prática, na experiência da sala 

de aula mudamos a nossa forma de pensar e de agir para trabalhar de acordo as características 

e especificidades dos alunos da EJA”.  

As narrativas das professoras revelam que elas consideram que os saberes adquiridos 

em sua prática, ou seja, os saberes experienciais contemplam as especificidades de seus 

alunos na EJA. Inferimos, pelos relatos, que os saberes experienciais fornecem às professores 

da EJA referenciais para uma ação didático-pedagógica que leva em consideração as 

especificidades de seus alunos.           
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Para o trabalho docente na EJA ser eficaz, conseguir bons resultados, é preciso que o 

professor conheça o perfil de seus alunos, sua trajetória de vida, seus desejos, seus objetivos 

ao retornarem à escola, suas habilidades e dificuldades, seu repertório linguístico. Nesse 

enfoque, entendemos que é condição fundamental para os professores que trabalham com essa 

modalidade identificar as especificidades dos alunos da EJA, percebê-los como provedor de 

experiências, culturas e saberes. 

Neste item, vimos à importância do professor da EJA conhecer as especificidades dos 

alunos para obter êxito no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, constatamos que os 

saberes experienciais das professoras que fazem parte desse estudo contemplam as 

especificidades de seus alunos.  

No próximo capítulo, nossas análises foram dedicadas às narrativas autobiográficas 

das professoras concernentes à sistematização do ensino e da prática pedagógica e aos 

aspectos que interferem de forma positiva e negativa a prática pedagógica na EJA.  
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CAPÍTULO 4 – NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DAS PROFESSORAS DA EJA 

ACERCA DA SISTEMATIZAÇÃO DO ENSINO, DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E 

DOS SABERES DOCENTES  

 

Jamais pude pensar a prática educativa [...] intocada pela questão dos 

valores, portanto da ética, pela questão dos sonhos e da utopia, quer dizer, 

das opções políticas, pela questão do conhecimento e da boniteza, isto é, da 

gnosiologia e da estética (FREIRE, 2000, p. 89). 

 

                                         A prática ensina muito a gente (Professora Cora Coralina).  

 

 Neste capítulo analisamos as narrativas autobiográficas das professoras da EJA 

referentes à sistematização do ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental e da prática 

pedagógica e aos aspectos que interferem de forma positiva e negativa a prática pedagógica 

na EJA.  

A intencionalidade de tratarmos do processo de organização do trabalho das 

professoras e da sua prática docente, dos aspectos que intervêm positivamente e 

negativamente no trabalho das professoras da EJA se deve à necessidade de melhor 

compreender os saberes experiências, uma vez que estão intimamente relacionados com a 

ação pedagógica, o fazer e o trabalho docente. Tardif (2014, p.153) complementa tal posição 

ao afirmar que “[...] a natureza do saber dos professores deve ser compreendida em relação 

direta com as condições e condicionantes que estruturam a prática educativa [...]”.  

Acreditamos que a maneira que as professoras compreendem a organização do ensino 

e a prática pedagógica é, em grande parte, reflexo da sua experiência, dos seus saberes 

experienciais. Por esse motivo, para compreender os saberes experienciais é preciso apreender 

o que o professor sabe fazer e entender os motivos que fazem mobilizar esses saberes.  

  

5.1 Sistematização do ensino e da prática pedagógica das professoras da EJA 

 

 Na EJA, a organização do ensino e a prática pedagógica devem ser pensadas de forma 

específicas para atender uma modalidade de ensino que se devota a um público heterogêneo, 

não somente pela idade, mas por serem sujeitos com características sociais e culturais 

próprias, pertencentes a grupos geracionais e culturais distintos. Essa condição exige um olhar 

mais sensível para reconhecer as especificidades desses alunos, compreendê-los como sujeitos 

que têm identidades de classe, gênero, etnia, território, entre outros. 
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 Sobre a sistematização do ensino da EJA, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

iniciamos com a fala da professora Cecília Meireles que explicou da seguinte forma: 

 

Olha, nós estamos no turno noturno né, a gente tem uma carga horária um pouco 

mais reduzida do que os turnos diurno e a gente se organiza por série, porém a turma 

é mista né, até por conta da necessidade de atender os alunos. Em dois anos é 

realizado o Ensino Fundamental I na EJA, porque o aluno faz 1ª e 2ª séries em um 

ano e 3ª e 4ª em outro e seguimos o calendário da rede de ensino (Professora Cecília 

Meireles).  

 

A professora Cora Coralina descreveu a organização do ensino da EJA, na escola em 

que ela trabalha, do seguinte modo:  

 

[...] o ensino é organizado em séries, em 4 (quatro) unidades,  o tempo é reduzido 

em relação ao diurno, iniciamos às 18:30h, pois o horário é definido de acordo a 

necessidade do aluno, porque assim, a escola fica em um bairro periférico e existem 

muitos casos de violência, e se você mudar o horário para mais tarde muitos alunos 

desistem (Professora Cora Coralina). 

 

 Por sua vez, a professora Rachel de Queiroz relatou o seguinte: “[...] a carga horária é 

reduzida né, o horário é adaptado pro aluno com esse perfil, em forma de série e temos 4 

(quatro) unidades por ano”.  

A professora Clarice Lispector expôs da seguinte maneira:  

 

Nós trabalhamos em série de primeira a quarta, multi porque só tem uma turma pelo 

bairro ser pequeno, não teve como formar mais turmas. Aí a gente contempla pra 

ninguém ficar fora da escola uma sala multisseriada que é mais difícil, em 

compensação temos o privilégio de ter no bairro, que é assim, fica mais afastado, 

distante e tem a carência de realmente existir essa turma (Professora Clarice 

Lispector). 

  

 Constatamos nas narrativas das professoras Cecília Meireles e Cora Coralina que o 

ensino da EJA nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, primeiro segmento está 

organizado sob a ótica da seriação, em duas etapas, sendo a primeira correspondente a 1ª e 2ª 

série e a segunda equivalente a 3ª e 4ª série.  

 O processo de ensino-aprendizagem organizado na lógica da seriação caracteriza-se 

pelo agrupamento dos alunos em séries anuais de acordo com o nível de desempenho de cada 

um, definição do tempo escolar em ano letivo, conhecimentos divididos em conteúdos 

escolares e estes fracionados em séries (AUGUSTO, 2010). No entanto, essa organização tem 

sido criticada, pois as séries contêm uma ideia de segmentação, fragmentação das disciplinas 

e recorte temporal que desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem de cada aluno, 
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relativamente ao cumprimento do programa de cada série, ainda que o professor seja 

polivalente47 (ALAVARSE, 2007).  

Apesar das críticas a organização do ensino em série/ano, a LDBEN, Lei nº 9.394/96, 

em seu artigo 23 legitima esta opção político-pedagógica “A educação básica poderá 

organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos [...] ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar” 

(BRASIL, p.29). 

Consoante às narrativas das professoras, cada etapa que constitui o primeiro segmento 

está dividida em 4 (quatro) unidades condizente a 1(um) ano letivo, totalizando o curso da 

EJA em 2 (dois) anos. O ano letivo da EJA, no que concerne ao início, término e duração 

obedece ao calendário oficial da rede municipal de ensino, que deve cumprir no mínimo 

200(duzentos) dias letivos.   

 O Parecer CNE/CEB nº 1/2000, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, mas não delibera a duração mínima da EJA para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental ficando a critério de cada sistema de ensino, foi reexaminado 

pelo Parecer CNE/CEB nº 36/200448 que estabelece a duração mínima dos cursos da EJA 

apenas para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, deixando que cada 

sistema de ensino definirá a integralização da duração mínima da EJA no primeiro segmento. 

A duração mínima de 2 (dois) anos da EJA nos anos iniciais do Ensino Fundamental, citado 

pela professora Cecília Meireles, iguala-se ao que é proposto pelos Pareceres CNE/CEB nº 

36/2004 e CNE/CEB nº 29/200649 e pela Resolução CNE/CEB nº 3/201050 para a EJA nos 

anos finais do Ensino Fundamental, totalizando duração mínima de 2(dois) anos letivos. 

As professoras Clarice Lispector, Cora Coralina e Rachel de Queiroz evidenciaram nas 

suas falas a diferença do tempo do ensino noturno da EJA para o ensino regular diurno, no 

qual o primeiro é reduzido em relação ao último. Na abordagem de Correia (1996, p.76), “a 

escola é, antes de tudo, a organização pedagógica de tempos”. Nesse sentido, o tempo 

                                                           
47 O professor polivalente seria um sujeito capaz de apropriar-se e articular os conhecimentos básicos das 

diferentes áreas do conhecimento que compõem atualmente a base comum do currículo nacional dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar. Em outras palavras é o professor 

com múltiplos saberes capaz de transitar com propriedade em diferentes áreas (LIMA, 2007). 
48 O Parecer CNE/CEB nº 36/2004 propõe o reestudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de 

Jovens e Adultos com o objetivo de determinar nacionalmente à duração mínima dos cursos da EJA e 

regulamentar a idade mínima de início desses cursos.  
49 O Parecer CNE/CEB nº 29/2006 propõe a retomada e discursão de alguns conceitos do Parecer CNE/CEB nº 

11/2000. 
50 A Resolução CNE/CEB nº 3/2010 institui diretrizes operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos 

aspectos relativos à duração dos cursos de idade mínima para ingressos do curso da EJA, certificação nos 

exames de EJA e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância. 
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curricular representa um mecanismo básico e significativo do processo ensino-aprendizagem, 

porque é considerado um elemento fundante e estruturante de toda a prática pedagógica 

escolar. Segundo afirma Veiga: 

 

O tempo é um dos elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico. 

O calendário escolar ordena o tempo: determina o início e o fim do ano, prevendo os 

dias letivos, as férias, os períodos escolares em que o ano se divide os feriados 

cívicos e religiosos, as datas reservadas à avaliação, os períodos para reuniões 

técnicas, cursos etc. (1999, p.25).                

 

O espaço escolar como instituição organizada e intencional é conduzido pelo tempo 

que tem uma conotação social e se configura como uma noção fundamental para o campo 

educacional (CORREIA, 1996). 

Na história da EJA a organização do tempo curricular sempre foi um dos aspectos que 

requereu atenção. Ao tratar desse assunto, Paiva explicita que: 

 

De início, a educação dos adultos está tratada em conjunto. Ela é parte da educação 

popular, pois a difusão da escola elementar inclui as escolas noturnas para adultos, 

que, durante muito tempo, foram a única forma de educação de adultos praticada no 

país. Mais tarde, quando ganha autonomia e pretende-se que sua duração seja menor 

que aquela oferecida à população em idade escolar, ela passa a ser tratada como 

alfabetização e educação de base (ou educação continuada, como querem hoje 

alguns) (2003, p.57).  

 

 Conforme a autora, quando a educação de adultos consegue autonomia, perde no 

tempo curricular, pois existe a intencionalidade de redução do tempo em relação à educação 

oferecida aos sujeitos em idade escolar. Desse modo, fica evidente que no sistema 

educacional brasileiro o tempo curricular na prática pedagógica da EJA sempre foi reduzido, 

entretanto, essa ação é amparada e reconhecida pela LDBEN, Lei nº 9.394/96, em seu artigo 

34 “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola. No entanto, em seu § 1º: São ressalvados os casos do ensino noturno [...]” (BRASIL, 

1996, p.35).  Entendemos que esse aspecto da EJA ainda é um desafio para a sociedade e para 

as políticas educacionais, pois influencia na qualidade da educação da referida modalidade.       

É importante destacar, que as professoras que fazem parte deste estudo lecionam na 

EJA no período noturno, mas esta modalidade segundo a Resolução CNE/CEB nº 3/2010, 

artigo 5º, parágrafo único, inciso III deve ser ofertada também no período diurno para que 

haja o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adultos.   
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 Também chama a nossa atenção as falas das professoras Cecília Meireles e Clarice 

Lispector quando narram que lecionam em classes multisseriadas de 1ª a 4ª série, ou seja, as 

duas etapas que constituem os anos iniciais do Ensino Fundamental, primeiro segmento. De 

acordo Rosa (2008), esta é a realidade da maioria das classes da EJA no Brasil, e, nelas, 

muitas vezes, o professor encontra mais dificuldade, conforme relatado também na narrativa 

da professora Clarice Lispector. A autora (2003 apud 2008) ao realizar a pesquisa intitulada 

“Educação de Jovens e Adultos: o desafio das classes multisseriadas” identificou que os 

professores que exerciam a docência na EJA, em classes multisseriadas de 1ª a 4ª série 

“encontravam grande dificuldade em planejar suas ações, também mostrou que apresentavam 

dificuldade em organizar o currículo e elaborar diferentes formas de avaliação”. As classes 

multisseriadas na EJA exigem do professor saberes necessários para trabalhar com esta 

modalidade, com a diversidade51 e com a ação pedagógica dessa organização escolar. Na 

concepção de Rosa (2008),  

 

A classe multisseriada é organizada, na maioria das vezes, pelo número reduzido de 

alunos para cada série, o que a caracteriza como mais do que uma simples classe. 

Ela representa um tipo de escola que é oferecida a determinada população e remete 

diretamente a uma reflexão sobre a concepção de educação com que se pretende 

trabalhar (p.228). 

 

 Conforme Rosa (2008), as classes multisseriadas na EJA apresentam diferenças no que 

se refere às séries, às idades, às gerações, ao sexo, aos sonhos, às expectativas, e há 

semelhanças quando os alunos objetivam ter acesso a uma educação de qualidade que os 

possibilitem a apropriação da leitura e da escrita, bem como de outros conhecimentos 

necessários para uso da prática pessoal e social; esses sujeitos necessitam ter contato com os 

meios de comunicação, garantir seus direitos e deveres, obter certificação e “reaver o tempo 

perdido”. A autora ainda acrescenta que vislumbrar as diferenças e as semelhanças das classes 

multisseriadas na EJA pode ser favorável para o planejamento e atuação do professor no 

cotidiano da prática pedagógica.  

 De fato as professoras da EJA, na condição de sujeitos ativos desta pesquisa, 

reconhecem a multisseriação e a diversidade por serem consideradas um dado na realidade 

concreta e não negam as reais condições de trabalho que na perspectiva bakhtiniana 

representa um ato responsável baseado no reconhecimento do fato, onde encontra o dever. 

Segundo Rosa (2008), várias das dificuldades encontradas na ação pedagógica das classes 

multisseriadas na EJA estão relacionadas ao não reconhecimento, a desconsideração dessa 

                                                           
51 A diversidade não é uma especificidade da EJA, mas da educação em geral como atributo da prática educativa. 
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realidade. Rabello e Goldenstein (1986, apud ROSA, 2008, p.230-231) assinalam que para a 

concretização de uma prática pedagógica adequada com a realidade das classes multisseriadas 

é preciso disponibilizar um planejamento e realização de um trabalho que derive do princípio 

da coletividade da sala de aula, que oportunize a todos os alunos falarem, participarem, 

criando uma dinâmica de sistematização dos conhecimentos, mesmo que em níveis diferentes, 

sem eliminar os programas mínimos, as classes multisseriadas e as disciplinas.         

  As narrativas das professoras Cora Coralina e Rachel de Queiroz revelam uma outra 

dimensão da organização do ensino na EJA na escola onde trabalham, o horário de 

funcionamento. Segundo as professoras, o horário de início do curso é deliberado em 

conformidade com a necessidade e realidade dos alunos como narra Cora Coralina “[...] 

iniciamos às 18:30h, pois [...] a escola fica em um bairro periférico e existem muitos casos de 

violência, e se você mudar o horário para mais tarde muitos alunos desistem”. Vemos que o 

sistema escolar, no que lhe concerne, deve se adequar as especificidades dessa modalidade, 

suprindo as necessidades que esses alunos apresentam.  

Ainda em relação à sistematização do ensino, indagamos as professoras se a 

organização do ensino da EJA na escola onde trabalham contempla o objetivo proposto para 

esta modalidade educativa e Cecília Meireles faz as seguintes considerações: “[...] a gente 

sabe que está muito longe ainda do ideal né, muitas coisas [...] precisam ser modificadas, 

principalmente com a nossa formação de professores, mas eu acredito que estamos 

caminhando né, para alcançar algo que realmente vem a contemplar”. 

Clarice Lispector a esse respeito relata: “Acredito que sim, nós trabalhamos em 

conjunto, a direção e a coordenação, todos os membros são empenhados na questão do 

desenvolvimento das atividades em EJA [...]”. Cora Coralina entende que “Contempla, 

porque nós temos resultados satisfatórios”. 

 Quanto a Rachel de Queiroz, ela explica que “Sim, os educandos vem sempre  

aprendendo, apresentando bom desempenho e sempre assim com resultados satisfatórios para 

o processo de ensino e aprendizagem. Eles estão aprendendo e satisfeitos e estão dando 

continuidade aos estudos. 

Observamos nos discursos das professoras que apenas Cecília Meireles apresenta um 

posicionamento divergente das demais, inconciliável com os outros discursos e partindo dos 

pressupostos bakhtinianos “O fato é que entre as visões do mundo valorativas de cada 

participante singular, [...] cada um tem razão no seu próprio lugar, e tem razão não 

subjetivamente, mas responsavelmente” (BAKHTIN, 2010, p.104). Cecília Meireles acha que 

existem muitas coisas a melhorar na organização do ensino da EJA, na escola onde trabalha e 
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destaca essencialmente a formação de professores, entretanto esta questão não se refere 

diretamente à organização do ensino.  

Já as professoras Clarice Lispector, Cora Coralina e Rachel de Queiroz consideram 

que a organização do ensino da EJA, na escola onde trabalham, contempla o objetivo 

proposto para a citada modalidade, pois conforme as professoras os resultados obtidos são 

satisfatórios, as pessoas (diretor, coordenador e professora) envolvidas estão dedicadas ao 

desenvolvimento da modalidade, os alunos estão adquirindo conhecimento, porque estão 

mostrando bom desempenho e as professoras acreditam que os alunos estão satisfeitos com o 

ensino, pois prosseguem os seus estudos.      

Quando perguntamos as professoras se no município existe uma proposta curricular 

pedagógica para a EJA, elas nos revelam o seguinte: 

 

Não existe tá, nós estamos aí ainda numa fase muito inicial, é [pausa] um trabalho 

burocrático que exige a participação de todos envolvidos, então assim o que o 

município tem na verdade é uma matriz curricular, mas a proposta em si ele não 

tem. A gente espera que muito em breve a gente construa (Professora Cecília 

Meireles). 

Ainda não, está sendo elaborada agora neste ano, em 2017, existe uma matriz, mas 

que ainda é de uma página, muito simples (Professora Clarice Lispector).  

Olha, se existe não é do meu conhecimento. Não existe (Professora Cora Coralina). 

Bom, assim, eu não tenho esse conhecimento, eu sei que existe uma matriz, se tem 

eu não tenho conhecimento (Professora Rachel de Queiroz). 

 

 As professoras foram unânimes, em suas colocações, ao afirmarem que no município 

não há uma proposta curricular pedagógica para EJA, mas segundo as professoras Cecília 

Meireles e Clarice Lispector, este ano iniciou a discussão para a elaboração do documento.  

Cecília Meireles, Clarice Lispector e Rachel de Queiroz ainda declararam que no 

município referente à EJA possui apenas uma matriz curricular, documento de apenas uma 

lauda, que suponhamos que apresenta somente a grade curricular, especifica as disciplinas que 

serão trabalhadas durante o ano letivo e a carga horária delas, diferente de uma proposta 

curricular pedagógica que apresenta os princípios que irão orientar o currículo e as práticas 

pedagógicas.  

Para Santiago e Neto (2012, p. 127), a proposta curricular é “um conjunto de ideias e 

práticas que dialogam com as políticas globais e que se voltam para as realidades locais”. Os 

autores declaram que a proposta curricular do município, como política local, deve estar em 

consenso com as políticas norteadoras de caráter global.    
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 Santiago e Neto, baseados em Souza, destacam que a proposta curricular do município 

articula,  

 

ainda em nível teórico, a partir das ações institucionais nas quatro seguintes 

dimensões que explicitam o perfil axiológico e ideológico da instituição: concepção 

de educação, finalidade e objetivos dos processos educativos, conteúdos 

pedagógicos (...) e dispositivos de diferenciação pedagógica (SOUZA, 2009, p. 58 

apud SANTIAGO; NETO, 2012, p.129). 

 

Conforme Santiago e Neto (2012) a proposta curricular do município concretiza em 

um documento as orientações pedagógicas que vão nortear à elaboração do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das instituições escolares e orientar a sua organização curricular. Nesse 

sentido, a proposta curricular pedagógica do município para os anos iniciais na EJA é 

necessária e importante, pois irá nortear o currículo e as práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos profissionais da educação e contribuir para o aperfeiçoamento e a continuidade do 

processo educativo. 

Sabemos que é de responsabilidade sem álibi da Secretaria de Educação, instância 

gestora do sistema municipal de ensino, no que se refere à coordenação da elaboração da 

proposta curricular pedagógica para os anos iniciais do Ensino Fundamental da EJA. A 

Constituição Federal de 1988 defini em seu artigo 211, parágrafo segundo, que os municípios 

são um dos entes responsáveis, com o apoio de outras instâncias, pela organização do sistema 

educacional do ensino fundamental. A LDBEN, Lei nº 9394/96, no artigo 9º, inciso IV, 

determina que os municípios em parceria com a união estabeleçam competências e diretrizes 

para o ensino fundamental e seus conteúdos mínimos de forma que garanta a formação básica.   

Por meio da fala de Cecília Meireles notamos que a professora tem a compreensão que 

a proposta curricular pedagógica do município para a EJA é um documento que deve ser 

elaborado por todos envolvidos (gestores, coordenadores, professores, alunos, funcionários, 

conselhos que fazem parte da educação) na citada modalidade, juntamente com a coordenação 

da SMEP, respeitando as leis e as políticas norteadoras de caráter global, e não produzida 

verticalmente pela secretaria de educação. Por esse motivo que a docente afirma que o 

processo de elaboração da proposta é burocrático. Para Bakhtin (2010) apenas a partir do ato 

como ação responsável, do interior de minha participação pode ser compreendida a função de 

cada participante; no lugar do outro, encontro-me na mesma condição.      

A respeito desse assunto, Franco argumenta que 
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Uma ação educativa de sucesso na EJA no contexto escolar requer de todos os 

envolvidos no processo uma participação efetiva para a construção de um projeto 

que contemple o jovem e o adulto e seu processo de aprendizagem em suas 

singularidades e proporcione a essas pessoas uma educação de qualidade, crítica, 

criativa e sensível. Porém, para que isto seja realidade, é necessário que as escolas 

articulem as ações educativas o projeto da EJA, em processos de formação 

continuada que forneçam subsídios aos docentes para desencadear um processo 

significativo de ensino-aprendizagem juntos aos educandos (2010, p.137). 

 

É importante salientar, que a participação de todos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental na EJA na elaboração da proposta é 

necessária e significativa, pois esse grupo coletivamente pode explanar significados, 

evidenciar percepções, revelar interesses, objetivando possibilidades com maior potencial 

aproximativo com a realidade local, capaz de compreender futuros não percebidos 

previamente. No documento orientador, a proposta curricular pedagógica apresentada, se 

elaborada coletivamente pelos envolvidos na EJA, refletem a devoção, as experiências e os 

saberes dessas pessoas, ou seja, a proposta nasce de um acentuado processo de reflexão acerca 

das práticas pedagógicas em contexto de trabalho.   

Todas as professoras explicitaram que o PPP da escola que exercem a docência 

contempla a EJA. Apesar do município ainda não possuir uma proposta curricular pedagógica 

para a EJA, as escolas encontram aporte legal na LDBEN, Lei nº 9394/96, em seu artigo 12, 

inciso I, para elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitando as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino. As escolas se fundamentam em normas gerais da educação, mas 

diante da realidade de cada uma apresentam necessidades e princípios diferentes, conforme 

Picoli e Carvalho (2007, p.4) quando afirmam que “o projeto precisa ser [...] reformulado 

sempre em concordância com as políticas públicas educacionais vigentes, sem perder a 

análise crítica da realidade que se manifesta a nível micro, mas que é reflexo da realidade 

globalizada”.    

No que diz respeito à preparação diária para exercer a docência na EJA, tomemos 

como exemplo as narrativas das professoras Cecília Meireles e Clarice Lispector.  

A professora Cecília Meireles relata que: 

 

[...] o planejamento ele é fundamental né, eu acho que a gente precisa estar sempre 

buscando as informações, a gente precisa estar se atualizando, a gente precisa 

realmente de uma organização onde a gente possa contemplar o que os nossos 

alunos realmente precisam, o que eles realmente querem aprender, porque muitas 

vezes a gente faz um planejamento, [...] na verdade ele vai precisar ser modificado 

durante o ano letivo (Professora Cecília Meireles). 
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Clarice Lispector expressa o seguinte: “Eu procuro sempre fazer cursos voltados para 

modalidade, porque é o que gosto muito e assim, nunca está parada, sempre está lendo alguma 

coisa e trocando experiências também nos planejamentos que eu acho muito interessante”. 

A fala da professora Cecília Meireles destaca o planejamento como a principal forma 

de preparação diária para exercer a docência na EJA, pois conforme a professora o fazer 

docente exige uma organização que possa atender as necessidades e os desejos de seus alunos.  

Conforme declaram Turra et al (1995, p.28) “Para que o professor possa planejar 

adequadamente sua tarefa e atender às necessidades do aluno, deve levar em consideração o 

conhecimento da realidade. Este conhecimento constitui o pré-requisito para o planejamento 

de ensino”. Nesse sentido nos colocamos em consonância com as autoras, quando afirmam 

que o planejamento deve ser elaborado, executado e modificado por meio da realidade 

escolar, pois entendemos que com base na realidade do aluno a aprendizagem será 

significativa para estes sujeitos, tendo maior possibilidade de alcançar os resultados previstos.    

Diante do discurso de Cecília Meireles, percebemos que o planejamento não é 

realizado mecanicamente, pois a professora leva em consideração a realidade do aluno e seus 

anseios. Desta maneira, constatamos que o planejamento é um instrumento norteador da sua 

prática pedagógica, é um ato assumido do interior, na sua responsabilidade.         

O planejamento pedagógico vai além de uma simples tarefa do trabalho do professor, 

ele não só organiza como também ressignifica e dá sentido a sua prática, tornando-se um 

grande aliado do fazer docente. Na abordagem de Oliveira (2003, p.31): 

 

O ato de planejar é uma alternativa de fundamental importância para que 

professores, alunos e toda a escola alcancem os objetivos educacionais propostos no 

início do ano. Sendo que esse planejamento deve ser flexível para que os percalços 

que possa acontecer durante o ano letivo, não seja motivo para não executá-lo. O 

planejamento de ensino é a previsão das ações e procedimentos que o professor vai 

realizar junto a seus alunos, e a organização das atividades discentes e das 

experiências de aprendizagem, visando atingir os objetivos educacionais 

estabelecidos. 

 

 Além do planejamento, Cecília Meireles também considera que precisa estar sempre 

informada e atualizada, logo acreditamos que a professora faz referência e atribui relevância a 

formação continuada. 

 A professora Clarice Lispector enfatiza a formação continuada e a troca de 

experiências na realização do planejamento como as maneiras fundamentais de preparação 

cotidiana para praticar a docência na EJA. O mérito atribuído aos processos de 

aprimoramento e a troca de experiências propicia a Clarice Lispector estar constantemente 
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bem informada e atualizada sobre as novas tendências na educação e especificamente na EJA, 

associando teoria e prática. Os discursos das professoras Cecília Meireles e Clarice Lispector 

refletem o ato, que de modo responsável, contribui para o processo de ensino-aprendizagem 

na EJA. 

Ao falar a respeito de como é realizado o planejamento das aulas na EJA a professora 

Rachel de Queiroz afirma o seguinte: “O planejamento é realizado quinzenalmente [...] com 

acompanhamento mensalmente do coordenador da Secretaria de Educação”. Cora Coralina 

expressa o seguinte: “Fazemos o planejamento de quinze em quinze, na sexta-feira, aí reúnem 

as professoras. Tem também a formação continuada com a coordenadora da Secretaria de 

Educação”.   

Clarice Lispector e Cecília Meireles também descrevem como é executado o 

planejamento das aulas na EJA, nas escolas em que trabalham:        

 

Nós temos um planejamento quinzenal que é feito coletivamente e que é feito 

individual também. Esse planejamento é feito nas sextas-feiras. Temos uma 

coordenação municipal que nos acompanha e estamos fazendo agora uma formação 

continuada voltada para EJA que eu acredito que é de grande valia pra nós. E aí, a 

gente tem o acompanhamento e a gente também tem a interação com os colegas, 

sem deixar de contar que a gente tem o planejamento da escola no diurno e que a 

gente também é inserida para trocar experiências com outros professores do ensino 

regular onde a gente aprende muito (Professora Clarice Lispector).  

      

[...] o planejamento da aula é realizado quinzenalmente né, pelos professores da 

EJA, fundamental I, onde [...] reunimos para a gente discutir questões, temas, que 

muitas vezes agente trabalha, temas que abrange toda escola, mas agente atende 

também as individualidades, as especificidades de cada turma, e nem sempre o que é 

interessante para uma turma é para a outra, então a gente tem essa autonomia 

enquanto professor de estar realmente organizando, montando, selecionando o que 

vai ser trabalhado. Nós temos acompanhamento de uma coordenadora geral da 

Secretaria Municipal de Educação [...] e ela está sempre nos auxiliando [...] a gente 

já tem datas definidas uma ou duas vezes mensalmente para ela estar junto conosco 

em formação continuada, em orientação, para realmente passar a organização de 

como estar sendo e como deve ser desenvolvido o trabalho, então existe esse 

acompanhamento da Secretaria de Educação (Professora Cecília Meireles). 

 

Ao descrevermos as narrativas das professoras, verificamos que há elementos comuns, 

logo não apresenta dificuldades analisá-los conjuntamente, para posteriormente observar os 

elementos distintos. Observamos nos enunciados das professoras que o planejamento das 

aulas dos anos iniciais do Ensino Fundamental na EJA é bimensal, porque ocorre duas vezes 

por mês no momento da Atividade Complementar (AC), que acontece nas sextas-feiras. Uma 

vez por mês o planejamento é coletivo, pois reúnem todos os professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da EJA e é coordenado e organizado pela coordenadora técnico-

pedagógica da SMEP.  
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As professoras Clarice Lispector e Cecília Meireles demonstram que o planejamento 

coletivo é positivo e construtivo, porque proporciona momentos de interação, trocas de 

experiências e discussões com os colegas professores sobre temas e questões enfrentadas na 

sala de aula, relacionadas à escola e ao saber-fazer docente na EJA sendo uma oportunidade 

para aprender ainda mais.  

Segundo as professoras, além do planejamento das aulas, as sextas-feiras também são 

destinadas a momentos de estudo, formação, avaliação do trabalho pedagógico, reflexão e 

transformação da prática, visando aperfeiçoar os procedimentos de ensino. Clarice Lispector 

considera relevante enquanto professora da EJA a formação continuada referente a essa 

modalidade, promovida pela SMEP durante o AC. Deste modo, pactuamos com a posição da 

professora, pois para acontecer a integração entre teoria e prática, acompanhar a ágil dinâmica 

da escola e superar os diferentes desafios, exige um profissional em constante 

aperfeiçoamento.  

Além disso, as professoras parecem satisfeitas com o acompanhamento, orientação e 

auxílio realizado pela coordenadora da SMEP, que a nosso ver conquistou o respeito e a 

confiança das docentes, por isso entendemos que são atos responsáveis/responsivos da 

gestora, que segundo Lima (2016, p.86) “[...] ela é obrigada a responder 

responsalvelmente/responsivamente a partir deste lugar único que ocupa”.  

No discurso de Cecília Meireles vemos a autonomia da docente para elaborar seu 

planejamento e dispor de um plano particular, conforme demonstrado no artigo 12, inciso IV 

da LDBEN, Lei nº 9394/96, no qual cada professor tem o direito de ter um planejamento 

próprio que permite atuar de acordo com as carências de sua turma e ajustar às necessidades 

que possam ocorrer durante o processo educacional. Nesse enfoque, Libâneo (1994, p.225) 

compreende “[...] É preciso, pois, que os planos estejam continuamente ligados à prática, de 

modo que sejam sempre revistos e refeitos. [...] Agindo assim, o professor usa o planejamento 

como oportunidade de reflexão e avaliação da sua prática [...]”. Entendemos que o 

planejamento constitui uma prática de fundamental importância e é parte das 

responsabilidades profissionais do professor, nele deve conter as decisões pedagógicas do 

docente a respeito do que ensinar, como ensinar e como avaliar o que ensinou. O 

planejamento escolar apenas terá êxito se todos os sujeitos (gestores, professores, alunos, 

entre outros) implicados no processo educacional participarem com dedicação e 

responsabilidade. Segundo Ponzio (2010, p.27) fundamentado em Bakhtin “Cada papel 
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determinado, com a sua responsabilidade determinada, especial52, ‘não elimina’, [...], ‘mas 

simplesmente especializa minha responsabilidade pessoal’, ou seja, a responsabilidade moral 

sem delimitação e garantias, sem álibi”.    

Nas escolas, o planejamento é condição predominante, quando visa uma educação de 

qualidade adequada à sua função, formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres de 

modo que possam agir com autonomia e responsabilidade na sociedade que fazem parte. Para 

Luckesi “[...] para que a escola possa oferecer uma educação de qualidade, se faz necessário 

que a mesma tenha objetivos definidos [...]. O planejamento implica no estabelecimento de 

metas e ações e recursos necessários à produção de resultados que sejam satisfatórios à vida 

pessoal e social” (2005, p.162). O planejamento das atividades escolares é uma forma de 

evitar improvisações, uma vez que é um instrumento que tem a função de conduzir o processo 

ensino-aprendizagem de modo que o tempo não seja desperdiçado, bem como possibilitar aos 

sujeitos (gestores, professores, alunos, entre outros) envolvidos no processo saber o que deve 

ser aprimorado.            

Assim como Turra et al (1995), Oliveira (2003), Libâneo (1994) e Luckesi (2005), 

Pillete (2000) afirma que o planejamento é um processo de organização da prática que  deve 

ser elaborado com base nos objetivos a serem alcançados, formulado  em conformidade com 

as necessidades e a realidade dos alunos, deve ser flexível de maneira que seja possível fazer 

reajustamentos. Dessa forma, referente à EJA o planejamento deve levar em conta o objetivo 

da modalidade, a realidade de jovens e adultos no que concerne aos fatores sociais, 

econômicos e culturais, as suas necessidades e desejos, e as possíveis eventualidades que 

podem ocorrer no processo de ensino-aprendizagem. 

Um fator importante que sistematiza o trabalho do professor e que este profissional 

deve considerar, ao planejar, são os conteúdos53 a serem trabalhados. De acordo com 

Hermández e Lopes (2003), uma das maiores dificuldades que abrange a concepção e o 

                                                           
52 Bakhtin descreve uma dupla responsabilidade: “a ‘responsabilidade especial’, isto é, a responsabilidade que 

decorre da pertença a um todo, relativa a um determinado setor da cultura, a um determinado conteúdo, e a um 

certo papel e função, e, portanto, uma responsabilidade delimitada, definida, referida à identidade reiterável do 

indivíduo  objetivo e intercambiável; e, de outra parte, a ‘responsabilidade moral’, uma ‘responsabilidade 

absoluta’, sem limite, sem álibi, sem desculpa, que por si só torna único, irrepetível o ato, enquanto 

responsabilidade não transferível do indivíduo”. (PONZIO, 2010, p.21) 
53 Segundo Sacristán (1999, p.150) os conteúdos são compreendidos como todas as aprendizagens que os alunos 

devem alcançar para progredir nas direções que marcam os fins da educação em uma etapa da escolarização, em 

qualquer área ou fora delas, e para tal é necessário estimular comportamentos, adquirir valores, atitudes e 

habilidades de pensamento, além de conhecimentos. 
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planejamento do processo de ensino-aprendizagem é concernente aos critérios de seleção e 

organização do conteúdo nos planos54 de curso. 

A respeito dos critérios que utilizam para escolher os conteúdos a serem trabalhados 

em suas aulas, as professoras Cecília Meireles e Clarice Lispector revelam que: 

 

Veja bem né, a gente tá sempre se reunindo em planejamentos e os critérios na 

verdade utilizados é a realidade que a gente encontra em sala de aula né, porque 

muitas vezes os anseios, as vontades de nossos alunos precisam ser atendidas, 

mesmo que no nosso currículo né tenha algo lá a ser ensinado baseado nas 

disciplinas que compõem a matriz curricular, a ser trabalhado e aí as vezes como ele 

é flexível, a gente pode está alterando, aí vai depender muito da realidade, do 

momento que nós estamos vivenciando, então tudo isso faz com que a gente busque 

atender a necessidade do momento do nosso aluno (Professora Cecília Meireles). 

 

Bom, no início do ano nós fazemos um planejamento anual que pode ser flexível, 

que com certeza é flexível e aí a gente tenta abranger aqueles conteúdos que vão 

inserir esses alunos não só no mundo do letramento e da alfabetização, mas que 

contemple também a sua inserção como cidadão. Adaptamos as disciplinas da matriz 

curricular para vida cotidiana dos alunos. Porque não basta ele só aprender o 

alfabeto e as vogais, ele tem que sabê-los e em que condição ele usar na sociedade 

(Professora Clarice Lispector).  

 

Por sua vez, a professora Cora Coralina narra que o parâmetro utilizado para 

selecionar os conteúdos é “[...] de acordo com a necessidade e realidade do aluno. Se hoje o 

aluno me traz um desejo, tenho que trabalhar aquele desejo, não importa o que a gente está 

trabalhando, Geografia, História ou Português [...], a gente vai satisfazer o desejo do aluno”. E 

por fim, a professora Rachel de Queiroz explicita que escolhe os conteúdos “conforme aquilo 

que você ver a necessidade, que você ver que seu aluno necessita, voltado a realidade do 

aluno”. 

A princípio destacamos os enunciados de Cecília Meireles, Cora Coralina e Rachel de 

Queiroz, pois apresentam entendimentos semelhantes. Podemos verificar nos fragmentos 

narrados por essas professoras, que elas utilizam como critérios para selecionar os conteúdos 

que serão trabalhados em suas aulas: a realidade que encontram na sala de aula, a necessidade 

e os desejos de seus alunos. Logo, para as professoras os conteúdos devem condizer com a 

realidade dos alunos, atender as suas necessidades e atingir os objetivos e interesses desses 

sujeitos. A seleção de conteúdos está relacionada à delimitação dos conteúdos considerados 

                                                           
54 O plano de curso é o documento que reúne e revela de maneira sintética a seleção, estruturação e organização 

do conteúdo de estudo em nível de formação, os tipos de atividade a realizar e as obrigações curriculares que o 

estudante deve cumprir para alcançar os objetivos [...] constitui um guia para ação da instituição, dos 

professores, dos alunos e de toda a comunidade envolvida no processo de formação, avaliação e certificação de 

um determinado nível (HERMÁNDEZ; LOPES, 2003, p.22).  
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significativos e relevantes para serem trabalhados em uma realidade específica com a 

finalidade de atingir determinados objetivos. 

As concepções das professoras convergem para uma única direção: indica que os 

conteúdos, assim selecionados, levam em consideração o que é significativo para seus alunos 

e o que é apropriado a eles. Nas considerações de Libâneo (1994), os conteúdos devem ser 

significativos, ou seja, importantes, interessantes, pertinentes, abranger elementos da vida dos 

alunos para serem absorvidos de maneira eficaz e consciente.  

Quanto ao enunciado de Clarice Lispector, ela apresenta como critério de seleção de 

conteúdos, aqueles que vão incluir os jovens e adultos no processo de alfabetização e 

letramento e formar sujeitos aptos a exercerem sua cidadania na sociedade. A concepção da 

professora está de acordo com o que é recomendado no caderno de Avaliação e Planejamento, 

da Coleção Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos, elaborado em 2006 pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) que faz parte do 

Ministério da Educação, conforme é abordado: “Na Educação de Jovens e Adultos, os 

conteúdos devem permitir aos alunos o exercício pleno da cidadania, o saber indispensável às 

suas ações que vão desde desempenhar uma profissão até participar de sua comunidade” 

(BRASIL, 2006, p.35).  

Na fala da professora Clarice Lispector o aluno precisa aprender o conteúdo e entender 

em que circunstâncias deve utilizá-lo, assimilar o conhecimento apenas não é satisfatório. 

Identificamos também que a docente relaciona os conteúdos das disciplinas, que fazem parte 

da matriz curricular, com as experiências da vida cotidiana de seus alunos, proporcionando 

uma aprendizagem eficiente e produtiva.  

Reconhecemos nos discursos das professoras uma preocupação em adequar as suas 

práticas de acordo com a realidade dos seus alunos, das suas necessidades, das suas 

aspirações, das suas experiências de vida e dos seus conhecimentos prévios. Vemos que a 

contextualização do conteúdo faz parte de suas práticas pedagógicas como ação responsável 

que exprime a unicidade do ser no mundo sem álibi. Esse ato é precisamente uma 

compreensão emotivo-volitiva do existir, ou seja, “é um pensamento que age e se refere a si 

mesmo como único ator responsável” (BAKHTIN, 2010, 102). 

Segundo Libâneo (1994), a compreensão dos aspectos sociais e culturais consiste em 

elemento de suporte pedagógico para a prática pedagógica do professor. Para o autor é 

fundamental que o docente aprenda com a realidade, busque saber quais são os 

conhecimentos dos alunos, suas experiências de vida, com a finalidade de relacionar o que 

eles já sabem com os conteúdos escolares.  



    115 
 

As narrativas de Cecília Meireles e Clarice Lispector deixam evidente a flexibilidade 

de currículo na EJA, ação orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica quando determina que “Os cursos de EJA devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de 

currículo quanto de tempo e espaço” (BRASIL, 2013, p.41). 

A Constituição Federal de 1988 delibera no capítulo III, seção I, artigo 210 que: 

“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” 

(BRASIL, p.58). A LDBEN, Lei nº 9394/96, em seu artigo 9º, inciso IV, define ser 

responsabilidade da União determinar em colaboração com o município competências e 

diretrizes para o ensino fundamental, que orientarão os currículos e seus conteúdos mínimos. 

Portanto, o currículo e os conteúdos mínimos serão orientados por meio de diretrizes.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, ao retratar sobre 

os conteúdos da EJA, destaca que estes devem ser significativos para os jovens e adultos. 

Nesse mesmo documento, concernente as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental 

no que se refere à seleção dos conteúdos, traz as seguintes recomendações: 

 

Quanto ao planejamento curricular, há que se pensar na importância da seleção dos 

conteúdos e na sua forma de organização. No primeiro caso, é preciso considerar a 

relevância dos conteúdos selecionados para a vida dos alunos e para a continuidade 

de sua trajetória escolar, bem como a pertinência do que é abordado em face da 

diversidade dos estudantes, buscando a contextualização dos conteúdos e o seu 

tratamento flexível (BRASIL, 2013, p.118, grifo nosso). 

 

 Notamos que as propostas recomendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica são praticadas pelas professoras no exercício de sua profissão, 

mostrando que elas estão no caminho proposto pelo documento, a partir do lugar único que 

cada uma ocupa de modo insubstituível, enquanto centro participativo e não indiferente, na 

sua responsabilidade sem exceção.  

No momento de escolher o conteúdo para ser trabalhado na EJA, alguns critérios são 

considerados pelo Ministério da Educação (BRASIL,2006) quando assinala que os conteúdos 

devem: ter validade, ser significativos e relevantes; ter significado para o aluno relacionando 

com suas motivações e experiências de vida; possibilitar a reflexão e direcionar o aluno a 

compreender, associar, comparar, criticar e avaliar os conteúdos; ser flexível, capaz de 

modificações e adaptações; ter utilidade, respeitar o contexto socioeconômico e cultural dos 

alunos; ser viável, possível de aprendizagem considerando as limitações e os recursos 

existentes.  
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O professor tem a responsabilidade de selecionar e organizar os conteúdos que são 

indispensáveis para a formação do aluno.  No entanto, é importante não esquecer que os 

conteúdos mais relevantes para os alunos da EJA são aqueles considerados úteis e proveitosos 

para a sua vida. É relevante também que o professor ao tratar o conteúdo seja competente na 

sua sistematização, utilize a criatividade, a originalidade e a inovação, pois dessa forma esse 

profissional proporcionará a seus alunos novas maneiras de abordar os mesmos conteúdos.   

Em relação ao livro didático, todas as professoras que fazem parte deste estudo 

utilizam este material didático na preparação e desenvolvimento de suas aulas. Cecília 

Meireles narra o seguinte: “Utilizo né, os livros eles [...] muitas vezes contemplam nossa 

realidade, às vezes não. O livro na verdade, ele é um recurso que, mesmo não atendendo a 

nossa totalidade é um recurso a mais que temos e a gente na medida do possível, a gente 

utiliza sim”. 

 Clarice Lispector expressa o seguinte: “Sim [...] a gente utiliza na medida do possível, 

[...] porque o livro é unificado e cada sala tem uma realidade diferenciada e às vezes você não 

consegue trabalhar, porque o aluno não está naquele nível que o livro oferece”.  A respeito 

desse assunto, as professoras Cora Coralina e Rachel de Queiroz foram bastante sucintas, 

explanando apenas que utilizam o livro didático.  

  Em relação aos recursos utilizados nas salas de aula, o livro didático é um dos que 

exerce maior preponderância na prática de ensino (LAJOLO, 1996). Por essas razões, 

afirmamos que a seleção dos livros didáticos na EJA constitui uma tarefa relevante para o 

processo de ensino-aprendizagem nesta modalidade e requer um olhar diferenciado em seu 

uso. Também temos conhecimento que o MEC apresenta poucos exemplares para a seleção 

do livro didático da EJA, na qual o professor escolhe aquele que melhor condiz com a 

realidade de sua turma, pois por ser elaborado a nível nacional nenhum irá contemplar na 

totalidade.  

Quando indagamos se o livro didático contempla a modalidade da EJA e a realidade 

dos alunos, Cora Coralina explica do seguinte modo: “Às vezes sim, às vezes não. Você tem 

que pesquisar e adaptar para atender aquela aula. Muitas vezes o livro é complexo para o 

aluno e não contempla as especificidades da turma”. Cecília Meireles relata que o livro 

didático atende a modalidade da EJA e a realidade dos seus alunos 

Em partes né, a gente sabe que, como é um livro a nível nacional né, não é regional, 

a gente sabe das particularidades de cada região e a gente também vai trabalhar e 

adequar esse livro de acordo com a nossa realidade, o que dar pra ser trabalhado a 

gente vai trabalhar, e o que não, a gente não trabalha (Professora Cecília Meireles). 

 



    117 
 

 Rachel de Queiroz, por sua vez, expõe que: “Em algumas situações, tem situação que 

o livro está voltado para a realidade do aluno, mas às vezes não está, [...] os textos não são 

bons pra trabalhar, são longos e complexos”. Já Clarice Lispector expressa o seguinte: “Não, 

não contempla numa totalidade a realidade da turma que trabalho”. 

 As narrativas das professoras revelam o que já foi relatado anteriormente por Clarice 

Lispector e Cecília Meireles, o livro didático não contempla na integralidade a realidade das 

turmas que as professoras exercem a docência, pois a abordagem dos conteúdos não tem 

relação com o contexto no qual o jovem e adulto estão inseridos, apresentam textos amplos, 

com linguagem complexa de difícil entendimento. Todavia, as professoras Cora Coralina e 

Cecília Meireles declaram que têm a tarefa de pesquisar, complementar, redirecionar e 

adaptar as informações do livro didático ao cotidiano do aluno, acabando com o 

distanciamento da realidade existente, o que se apresenta como um ato 

responsável/responsivo para com seus alunos. Lajolo (1996) salienta que nenhum livro 

didático por melhor que seja deve ser utilizado sem adaptações e complementações.  

 Nas considerações de Batista (2005), o livro didático é o recurso fundamental de 

escolarização e letramento para grande parcela da população brasileira. Em vista disso, o 

professor deve proporcionar a correlação entre os conhecimentos não escolarizados, obtidos 

ao longo da vida dos alunos da EJA, e os conteúdos escolares. Os saberes construídos durante 

a trajetória de vida devem ser valorizados, uma vez que os conhecimentos científicos é a                                                                            

sistematização de saberes adquiridos.  Além disso, o professor da EJA não pode esquecer que 

os jovens e adultos dessa modalidade educativa são membros atuantes da sociedade e 

possuem uma experiência cultural muito rica, logo deve ser reconhecida e explorada ao 

máximo. De acordo Lajolo (1996, p. 5), “é a partir do conhecimento que já tem do mundo em 

que vivem que os educandos poderão construir os conhecimentos nos quais os livros didáticos 

e as escolas devem iniciá-los”. 

Assim como Batista (2005), Lajolo (1996, p. 3) defende a tese de que: “Em sociedades 

como a brasileira, livros didáticos [...] são centrais na produção, circulação e apropriação de 

conhecimentos, sobretudo dos conhecimentos por cuja difusão a escola é responsável”. 

Conforme o autor, o livro didático tem função fundamental no processo de ensino, no qual 

auxilia o professor na sua prática pedagógica, sendo capaz de transmitir informações e 

conhecimentos sistematizados tornando possível a aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos. Portanto, compreendemos que se o livro didático for utilizado de forma crítica, torna-

se um instrumento metodológico eficaz e profícuo no ambiente escolar, entretanto, sua 

eficiência depende de uma escolha e utilização apropriada. O professor deve contribuir para 
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que jovens e adultos consigam transcender as páginas do livro didático para construírem suas 

próprias histórias como participantes ativos de sua sociedade.  

Sabemos que o professor deve utilizar, além do livro, outros materiais didáticos no 

processo de ensino. Hoje existe a disposição do professor diversos materiais didáticos que 

podem ser utilizados como fonte de informação auxiliando na mediação, abordagem e 

discussão dos conteúdos e assim, na construção do conhecimento.  

Abordando a respeito do material didático, Rangel (2005, p.25) afirma que: “Qualquer 

instrumento que utilizemos para fins de ensino/aprendizagem é um material didático”. O autor 

considera que o material didático é qualquer recurso empregado com a intencionalidade de 

mediar o processo de ensino-aprendizagem. 

As professoras manifestam em suas narrativas que utilizam outros materiais didáticos, 

além do livro, para subsidiar e auxiliar no desenvolvimento de suas aulas. Conforme expõe 

Rachel de Queiroz: “Gosto de trabalhar com fichas de leitura, jogos, material confeccionado 

pelo aluno, caixa de textos, jornais, música, panfletos de supermercado, entre outros 

recursos”.  

Clarice Lispector narra o seguinte: “Gosto muito de [trabalhar com] músicas, trabalho 

muito com slides, também mostrando até depoimentos, coisas voltadas para a realidade. [...] 

cada semana procuro material diferente para não cair na monotonia, pra que eles gostem das 

aulas”.     

A professora Cora Coralina expressa: “Gosto de trabalhar com muita dinâmica [...]. 

Trabalho com jornal, revista, música, diversos tipos de textos, utilizo várias coisas para os 

alunos confeccionarem em sala de aula, panfletos, com coisas que trás a realidade do aluno 

para chamar atenção deles.  

E por fim, Cecília Meireles completa relatando que utiliza: “[...] desde os recortes, as 

colagens, os calendários, músicas, textos de vários gêneros, apostilas, jogos, [...] a gente tem 

vários recursos que hoje a escola acaba disponibilizando e tudo que é possível né, estiver ao 

nosso alcance, está sendo trabalhado em sala [...]”.  

Como podemos perceber nas narrativas das professoras, elas consideram necessário 

diversificar os materiais didáticos, pois facilita trazer o conteúdo para a realidade dos alunos, 

além das aulas ficarem diferentes, dinâmicas, atrativas, não permanecer monótonas e agradar 

os alunos.  

A utilização adequada de diferentes materiais didáticos permite dinamizar a aula, 

torná-las menos cansativa e mais interessante, além de constituir novas relações entre o aluno 

e o conteúdo a ser aprendido. Na EJA o ensino precisa enfatizar a contextualização e a 
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utilização de estratégias e materiais didáticos adequados às carências e interesses de jovens e 

adultos. 

Schmitz (1993), ao tecer considerações sobre os materiais didáticos afirma que uma de 

suas funções é permitir a corporificação e a construção do conhecimento. Assim, acreditamos 

que o material didático é um meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, 

segundo Piletti (2000), a eficiência de um material didático dependerá do trabalho do 

professor, que deve orientar e incentivar a interação entre o recurso didático e o aluno. Nesse 

sentido, o planejamento da aplicabilidade dos materiais didáticos torna-se essencial para o 

professor obter êxito.   

Entendemos que os materiais didáticos além de serem significativos, são instrumentos 

essenciais para a concretização do processo de ensino-aprendizagem e para a melhoria da 

qualidade de atendimento à EJA. Desta forma, o professor dessa modalidade educativa deve 

aproveitar o máximo os recursos didáticos e utilizá-los de forma adequada e criativa.     

Após abordarmos o processo de organização do trabalho das professoras e da sua 

prática docente, analisamos agora as narrativas das professoras que apresentam os aspectos 

que intervêm positivamente e negativamente em seu trabalho na EJA. 

 

5.2 Aspectos que interferem na prática pedagógica na EJA  

   

  Na prática pedagógica do professor da EJA existem aspectos que intervêm de forma 

positiva, contribuindo e facilitando o processo de ensino-aprendizagem de jovens e adultos. 

No entanto, também há aspectos negativos que interferem na prática pedagógica do professor 

da EJA que o impede de chegar a resultados significativos. Assim, a partir das narrativas 

autobiográficas, buscamos identificar aspectos que interferem de forma positiva e negativa na 

prática pedagógica das professoras que fazem parte desta pesquisa. Posteriormente, 

evidenciamos as estratégias que elas têm buscado para o enfrentamento dessa realidade.  

   

5.2.1 Aspectos positivos que interferem na prática pedagógica na EJA 

 

A respeito dos aspectos positivos, Cecília Meireles inicia dizendo o seguinte: “Olha, o 

positivo na verdade [...] é a vontade de o aluno querer aprender, de buscar, de está ali sabe 

todos os dias, a gente sabe das dificuldades no dia a dia de cada um deles”. Para a professora 

Clarice Lispector: “Os aspectos positivos são muitos [risos], construção de conhecimento, a 



    120 
 

construção de vínculos de amizade com os alunos que você constitui aqui, uma interação 

dentro e fora da escola, e a interação até entre colegas, então acho que são vários [...]”.  

 Já Cora Coralina revela: “Positivamente podemos dizer da vontade de aprender dos 

alunos”. Por sua vez, Rachel de Queiroz relata que “Na forma positiva posso enxergar o 

interesse do aluno pela aprendizagem, crescimento do aluno onde ele mesmo fala que 

conseguiu dominar certas situações e fica feliz de vim pra escola, depois que veio pra escola 

conseguiu, que surte resultado, que vai continuar estudando”. 

Com exceção da professora Clarice Lispector, que não destaca a vontade do aluno em 

aprender como um aspecto positivo que intervém na sua prática docente, todas as demais 

professoras apontam o interesse, o desejo do aluno da EJA em aprender, em adquirir 

conhecimento como aspecto que interfere positivamente em suas práticas pedagógicas.    

 De acordo com o Ministério da Educação, o desejo de aprender de jovens e adultos é: 

“[...] para satisfazer necessidades particulares, para se integrar à sociedade letrada da qual 

fazem parte por direito, mas da qual não pode participar plenamente quando não domina a 

leitura e a escrita (BRASIL, 2006, p.11)”. 

 No estudo realizado por Carvalho e Farias (2015), intitulado “O desejo de aprender na 

concepção do aluno da educação de jovens e adultos”, podemos verificar que o interesse dos 

alunos da EJA em aprender se justifica respectivamente pelas seguintes razões: precisam 

concluir seus estudos para conseguirem um emprego melhor; porque foi oferecida uma 

oportunidade, fato que antes não ocorria; e devido à satisfação de ter um diploma.   

 Os alunos da EJA retornam a escola e desejam aprender porque têm como objetivo 

melhorar suas condições de vida através da aprendizagem. No entendimento de Gadotti:  

 

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias de 

vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do 

problema do analfabetismo. Para definir a especificidade de EJA, a escola não pode 

esquecer que o jovem e adulto analfabeto é fundamentalmente um trabalhador – às 

vezes em condição de subemprego ou mesmo desemprego [...] (2000, p.31).  

 

  Diante do que foi demonstrado, são muitos os fatores que contribuem para os alunos 

da EJA desejarem obter conhecimento, buscarem a aprendizagem formal que por vários 

motivos foi interrompida ou não foi oportunizada. Ter desejo de saber, ter vontade de 

aprender é condição essencial para que jovens e adultos possam de fato obter conhecimentos.  

 Clarice Lispector, diferente das demais professoras, estabelece a construção de vínculo 

de amizade entre professor e aluno como aspecto que intervém positivamente na sua prática 

pedagógica. Uma boa relação entre professor e aluno na EJA é importante, pois favorece a 
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aprendizagem de jovens e adultos e muitas vezes estes têm a escola como uma oportunidade 

de amparo e acolhimento para enfrentar e superar as dificuldades do cotidiano, para atingir 

seus objetivos e satisfazer seus anseios. Ao tratar desse assunto Buber (1959, apud 

FAZENDA, 2003, p.38) explicita “[...] que a verdadeira relação educadora só é possível na 

amizade [...]”.  

O relacionamento afetivo entre professor e aluno transmite confiança e serve de 

incentivo para o aluno continuar estudando, principalmente na EJA que muitas vezes os 

alunos vêm para a escola com problemas, baixa autoestima e sentem-se oprimidos, por vezes 

pela condição de excluído. Logo, a relação dialógica, a boa relação do professor com os 

alunos interfere na motivação e no interesse deles para buscar a libertação por meio do 

conhecimento, da aprendizagem formal e superar a barreira da baixa autoestima e da 

opressão, como afirma Paulo Freire (2016) em sua perspectiva dialógica. Na concepção 

bakhtiniana, podemos afirmar que as relações intersubjetivas do professor e seu aluno são 

alicerçadas pela relação de alteridade que torna possível relações dialógicas, oportunizando a 

produção do conhecimento coletivo e tem o outro como referencial, dando espaço as vozes 

dos alunos. Nessa lógica, a afetividade dos sujeitos constitui os sentidos das palavras 

enunciadas, fundamentando a propriedade das múltiplas interações que submetem a prática 

educativa, o que se configura como uma atitude responsiva ativa (BAKHTIN, 2011).   

A professora Cecília Meireles, também aponta a frequência dos alunos como fator 

positivo que interfere na sua prática pedagógica. Acreditamos que quando o aluno é frequente 

tem uma possibilidade maior de aprender, contribuindo para o processo de ensino-

aprendizagem e para seu desenvolvimento. A frequência permite o acompanhamento do 

ensino com mais facilidade, além da compreensão de alguns conteúdos dependerem do 

entendimento de outros. 

 As professoras Clarice Lispector e Rachel de Queiroz destacam a construção do 

conhecimento como outro aspecto que interfere positivamente em suas práticas pedagógicas. 

Segundo Vygotsky (1998), a construção do conhecimento é concebida pela motivação e esta 

acontece no interior do sujeito, porém se dá também por meio das relações entre o aluno, seus 

colegas e professores. O interesse, o desejo, a necessidade, isto é, a motivação é fundamental 

para o aluno se apropriar do conhecimento. O não dito, é que os jovens e adultos ao 

perceberem que constroem conhecimentos, que estão aprendendo, que conseguem, sentem-se 

mais motivados a se apoderar do conhecimento, talvez por esse motivo as professoras 

enfatizem a construção do conhecimento como fator que interfere positivamente nas suas 

práticas pedagógicas.   
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 Em suma, as professoras da EJA consideram alguns aspectos favoráveis que 

interferem positivamente na sua prática pedagógica, como o desejo de aprender dos alunos, a 

construção de vínculo de amizade entre professor e aluno, a frequência dos alunos e a 

construção do conhecimento. Todas as coisas que é efetivamente experimentada (pensada), 

como alguma coisa por fazer, ganham uma entonação, apresenta um tom emotivo-volitivo, 

colabora na relação afetiva comigo na unicidade do evento que nos engloba 

(BAKHTIN,2010).      

 

5.2.2 Aspectos negativos que interferem na prática pedagógica na EJA 

 

 Em relação aos aspectos negativos que interferem na prática pedagógica na EJA, 

Cecília Meireles aponta o seguinte:  

 

[...] a questão negativa também é porque querendo ou não, esses alunos já vêm com 

uma carga pesada durante o dia né, às vezes trabalha fora, não consegue chegar no 

horário, então o que acontece? Nem sempre eles poderão vir a semana inteira né, 

então a questão de sempre precisar faltar, é um aspecto negativo e acaba 

interrompendo né, muitas vezes a aprendizagem [...] (Professora Cecília Meireles).  

 

 A professora Clarice Lispector, por sua vez, manifesta que 

  

Acredito que os aspectos negativos é talvez a falta de uma proposta pedagógica da 

SMEP para a EJA e as faltas ou até mesmo a evasão dos alunos como um ponto 

principal. No geral, eu acredito que no Brasil inteiro a EJA [...] falta muito 

conquistar ainda um espaço, é como se ela ainda não cativou aquele espaço [...] é 

como se [pausa] a gente estivesse ali fazendo um favor para o país né (Professora 

Clarice Lispector).  

 

Sobre o assunto Rachel de Queiroz expõe da seguinte forma: “De forma negativa 

quando o aluno está desmotivado, se diz cansado do trabalho, diz que não vai dar pra ele 

estudar, as frequentes faltas e [...] a dificuldade de aprendizagem. Onde a gente tem que 

buscar meios pra resolver essas situações, de acordo vão surgindo”. 

Por fim, Cora Coralina se expressa da seguinte forma: 

 

E o aspecto negativo é quando o aluno está cansado do trabalho do dia a dia é difícil 

de obter aprendizagem, [...] as faltas também é algo negativo, sabemos que em nosso 

município tem a época do café onde muitos têm que ir trabalhar, alguns vão para a 

fazenda e só retornam de quinze em quinze e acabam deixando de aprender muita 

coisa ou evadindo, desistindo (Professora Cora Coralina). 

           

 As narrativas das professoras apresentam opiniões semelhantes quando discorrem a 
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respeito do aspecto negativo que intervém em suas práticas. Conforme as professoras, em 

virtude de um dia intenso de trabalho muitos jovens e adultos cansados ficam desmotivados e 

têm a necessidade de faltar à aula, prejudicando o seu aprendizado e a prática pedagógica do 

professor que precisa ser redirecionada para contemplar os alunos que precisaram faltar. 

Compreendemos que o público noturno da EJA corresponde prioritariamente a jovens e 

adultos trabalhadores, por esse motivo concordamos com as professoras quando afirmam que 

o fator trabalho interfere diretamente na frequência do aluno e consequentemente na prática 

pedagógica do professor. 

 A respeito dessa dificuldade dos jovens e adultos em frequentar regularmente ou 

mesmo em permanecer na escola Di Pierro explica que:  

 

[...] os jovens e adultos analfabetos ou com baixa escolaridade não acorrem com 

maior frequência às escolas públicas porque a busca cotidiana dos meios de 

subsistência absorve todo o seu tempo e energia; seus arranjos de vida são de tal 

forma precários e instáveis que não se coadunam com a frequência contínua e 

metódica à escola; a organização da educação escolar é demasiadamente rígida para 

ser compatibilizada com os modos de vida dos jovens e adultos das camadas 

populares; os conteúdos veiculados são poucos relevantes e significativos para 

tornar a frequência escolar atrativa e motivadora para pessoas cuja vida cotidiana já 

está preenchida por compromissos imperiosos e múltiplas exigências sociais (2010, 

p.35).        

 

 Segundo a autora, um dos principais fatores que impede os alunos da EJA de 

frequentarem regularmente a escola refere-se à necessidade de trabalho. Conforme é 

exemplificado pela professora Cora Coralina, ao narrar que muitos de seus alunos na época da 

colheita do café ficam até quinze dias sem frequentar a escola e são privados de aprender 

muita coisa ou até mesmo evadem. Entretanto, essa situação encarada pela professora deve ser 

solucionada pela SMEP, pois é prevista pela LDBEN, Lei nº 9394/96, no título V, capítulo II, 

parágrafo segundo, sendo competência da Secretaria de Educação, responsável pelas unidades 

escolares, adequar o calendário escolar às particularidades locais.  

 A professora Clarice Lispector apresenta também a inexistência de uma proposta 

pedagógica da Secretaria de Educação para a EJA que dê um direcionamento pedagógico e 

identidade à EJA do município como um aspecto que interfere negativamente na sua prática 

pedagógica. O não enunciado é a expectativa da professora com a função e contribuição da 

SMEP por meio da “elaboração” da proposta, é o que a professora espera com a construção 

deste documento, que ele contribua para orientar seu trabalho pedagógico promovendo a 

melhoria da qualidade do ensino e consequentemente a aprendizagem de seus alunos. Com 

este documento a rede municipal de ensino irá propor ações e oferecer subsídios que orientem 
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a organização curricular e pedagógica das instituições escolares, além de ser um compromisso 

com a sociedade. Deste modo, a proposta pedagógica da Secretaria de Educação para EJA irá 

consolidar “em um documento os posicionamentos pedagógicos que vão servir de base à 

elaboração do projeto pedagógico institucional e as bases da sua organização curricular” 

(SANTIAGO; NETO, 2012, p.129).  

a falta de um direcionamento pedagógico que dê identidade à EJA do município 

 Outro aspecto desafiador, apontado por Rachel de Queiroz, e que intervém de forma 

negativa na sua prática pedagógica é a dificuldade de aprendizagem. É relevante salientar que 

as dificuldades de aprendizagem não são específicas da criança, por isso podem surgir em 

qualquer época da vida do ser humano. 

 Cremos que muitos alunos da EJA possuem dificuldades de aprendizagem, pois nunca 

foram à escola ou ficaram anos fora dela; geralmente, são pessoas que trabalham e já chegam 

à sala de aula, cansados e quase sem condições físicas de acompanhar o processo educativo; 

os problemas cotidianos afetam no desenvolvimento da aprendizagem; enfrentam problemas 

de saúde, como baixa visão, pouca audição ou muitas outras enfermidades que prejudicam o 

assimilar do conhecimento e o fato de assimilar o conteúdo, compreender e ter senso crítico 

demonstra ser um grande desafio para esses alunos. Portanto, promover a aprendizagem de 

Jovens e adultos não é uma tarefa fácil.   

 Na visão de Correia e Martins (2003) as dificuldades de aprendizagem podem estar 

relacionadas a fatores mentais, neurológicos e emocionais, cabendo ao professor identificar 

esses fatores, aprofundar a compreensão sobre as demandas do aluno e procurar desenvolver 

esforços no sentido de auxiliar esse aluno a superar tais dificuldades. Sendo assim, é 

importante que o professor esteja atento a essas dificuldades durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem.   

 Em síntese, as professoras da EJA enfrentam alguns desafios no desenvolvimento de 

sua prática pedagógica, como a dificuldade do aluno em frequentar regularmente ou mesmo 

permanecer na escola, a inexistência de uma proposta pedagógica da Secretaria de Educação 

para a EJA e a dificuldade de aprendizagem. “Para o dever não é suficiente apenas a 

veracidade, <é necessário> o ato de resposta do sujeito [...] a ação de reconhecimento da 

veracidade do dever” (BAKHTIN, 2010, p.46).   

 

5.2.3 Enfrentamento dos aspectos negativos na prática pedagógica na EJA: estratégias 

utilizadas pelas professoras 
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 Diante dos aspectos negativos apresentados que interferem na prática pedagógica das 

professoras, questionamos a respeito de que estratégias elas têm realizado para o 

enfrentamento dessa realidade.                

Para superar os aspectos negativos a professora Cecília Meireles entende que: “[...] o 

que a gente tem que fazer é realmente aproveitar ao máximo o tempo que os alunos estiverem 

aqui na escola, é justamente trazer coisas novas, é justamente buscar motivá-los, a motivação 

é fundamental [...]”.  

Levando em consideração os aspectos negativos, Clarice Lispector relata que: 

 

Para superar os aspectos negativos, durante o ano você é professor, você é 

psicólogo, você dar cambalhotas, deve utilizar a motivação, a criatividade e o 

diálogo pra que você não perca seus alunos, pra que você continue com sua turma 

[...] frequente e talvez eu acho que esse é o maior desafio do professor de EJA, é 

fazer com que os alunos não saiam, não evadam e que eles tenham um gosto de vir 

para a escola, pra que esse ano você, por exemplo, se tiver vinte alunos esse ano, 

esses vinte multipliquem lá fora que a escola é interessante, que a escola é 

necessária, talvez esse seja o maior desafio, você conseguir fazer com que esse aluno 

sinta prazer de estar aqui (Professora Clarice Lispector). 

 

 Quanto a Cora Coralina ela explica que “Para superar essas dificuldades procuro ser 

mais dinâmica e criativa nas aulas, procuro incentivá-los e motivá-los para permanecerem na 

escola e atingir seus objetivos, além de escutá-los. Muitas vezes me sinto uma psicóloga 

orientando os alunos e convencendo a não desistir”. 

Já a professora Rachel de Queiroz apresenta como alternativa de ação para o 

enfrentamento dos desafios, o seguinte:  

 

Tem que ter um jogo de cintura para superar esses desafios, usar a criatividade, 

adequar [o conteúdo] à realidade deles [dos alunos], saber o que leva terem 

dificuldade, porque não conseguem aprender, para ajudá-los da melhor maneira e 

sempre motivá-los para conseguirem seus objetivos (Professora Rachel de Queiroz). 

 

Ao analisarmos as narrativas das professoras, percebemos que todas apontam a 

motivação e a criatividade como estratégias que têm buscado para o enfrentamento dos 

aspectos que interferem negativamente em sua prática pedagógica. A promoção da 

criatividade na escola depende inevitavelmente do grau de criatividade do professor. Ao 

utilizar práticas pedagógicas criativas, o professor também estará contribuindo para o 

incentivo ao desenvolvimento da criatividade de seus alunos (ALENCAR; MARTÍNEZ, 

1998).    
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A criatividade tem grande relevância no trabalho do professor, pois permite o docente 

planejar, refletir, transformar, criar algo novo, ser dinâmico, resolver problemas buscando 

soluções para alcançar seus objetivos. A criatividade e a motivação são considerados pelas 

professoras aspectos facilitadores para a sua prática pedagógica e consequentemente para a 

aprendizagem significativa de seus alunos. Por essa razão, mais do que nunca, cabe às 

professoras utilizarem a criatividade para despertarem nos alunos a motivação para a 

interação com o objeto do conhecimento. 

  Diferente das demais professoras, Clarice Lispector também aponta o diálogo como 

uma ação para enfrentar as dificuldades apresentadas. Em outras palavras, a professora 

considera o diálogo um condicionante fundamental para a sua prática pedagógica. Nas 

considerações de Paulo Freire,                

 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes (2016, p.135).  

 

 Segundo Paulo Freire, com base no diálogo, o aluno desenvolve a capacidade de 

interagir, de decidir, de posicionar e construir conhecimentos. Deste modo, o autor destaca a 

importância da prática dialógica para a qualidade do ensino, pois ela permite ao aluno obter 

maiores avanços em relação a seu desenvolvimento cognitivo, humanizando-se, uma vez que 

o aluno se sente mais mobilizado para aprender e livre para mostrar as dificuldades que está 

sentindo sobre os conteúdos. De acordo Bakhtin (2011) o diálogo é a condição primeira da 

linguagem, uma vez que este processo de interação é mediado pelo diálogo.        

As professoras Clarice Lispector e Cora Coralina evidenciam como caminho para 

contornar ou minimizar os aspectos negativos que interferem na sua prática pedagógica a 

iniciativa de saber escutar seus alunos para convencê-los a continuar estudando. Na 

perspectiva dialógica freireana “Escutar é obviamente algo que vai além da possibilidade 

auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, 

às diferenças do outro” (FREIRE, 1996, p.135). De acordo o autor, a escuta é importante 

assim como a fala, porque o sujeito que sabe escutar, que está disponível e escuta sem 

preconceito, terá a sua fala respeitada e valorizada. A partir dessa concepção, as professoras 

terão maior possibilidade de convencer seus alunos a persistirem em busca de seus sonhos.  
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No que se refere ao problema da dificuldade de aprendizagem, mencionado por Rachel 

de Queiroz, a professora esclarece que tenta superar esse desafio buscando saber a causa da 

dificuldade de aprendizagem de seu aluno para entender a necessidade dele e auxiliá-lo de 

forma que consiga atingir o aprendizado, o que significa que a ação da professora é positiva, 

conforme o recomendado, anteriormente,  por Correia e Martins (2003).  

A professora Rachel de Queiroz também destaca o ensino contextualizado como 

alternativa para o enfrentamento dos problemas que intervém na sua prática pedagógica. 

Através da contextualização do ensino será possível o professor dar sentido a tudo o que ele 

ensina, por isso podemos dizer que a contextualização tem muito a ver com a motivação do 

aluno. Recorremos à colaboração de Kuenzer que nos afirma que “[...] a possibilidade de 

contextualização seria um importante princípio a orientar a relação e o tratamento 

metodológico dos conteúdos.” (2002, p.73).  Quando o professor, por meio do ensino, 

considera o cotidiano, a realidade e as experiências vividas pelos alunos demonstra que aquilo 

que o aluno aprende tem aplicação prática em sua vida, assim o conhecimento terá significado 

real para o aluno.  

Em suas narrativas, as professoras enfatizam a criatividade, a motivação, o diálogo, a 

escuta, a identificação da causa de dificuldade de aprendizagem como estratégias para o 

enfrentamento dos aspectos negativos que interferem nas suas práticas pedagógicas, 

pressupondo que agir responsavelmente no existir-evento demanda atitudes responsivas do eu 

para mim.  

Após analisarmos as narrativas autobiográficas das professoras da EJA concernentes à 

sistematização do ensino e da prática pedagógica, aos aspectos que interferem de forma 

positiva e negativa na prática pedagógica e às estratégias utilizadas pelas professoras para o 

enfrentamento dos aspectos negativos na prática pedagógica na EJA, buscamos enfatizar no 

próximo capítulo, o foco de nosso objeto de estudo, os saberes experienciais e as formas de 

contribuição desses saberes na atuação docente dessas professoras.   
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CAPÍTULO 5 – CONTRIBUIÇÕES DOS SABERES EXPERIENCIAIS PARA 

ATUAÇÃO DOCENTE NA EJA NAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DAS 

PROFESSORAS 

 

[...] trabalhar na EJA é um baú de experiências e a experiência é fonte de 

conhecimento. (Professora Clarice Lispector). 

 

[O saber da experiência] é um saber existencial, pois está ligado não somente 

a experiência de trabalho, mas também a história de vida do professor, ao 

que ele foi e ao que é, o que significa que está incorporando a própria 

vivência do professor, à sua identidade, ao seu agir, às suas maneiras de ser 

(TARDIF, 2014, p.110).    

 

   Neste capítulo apresentamos as nossas análises das narrativas autobiográficas das 

professoras da EJA concernentes ao foco de nosso objeto de pesquisa, os saberes 

experienciais e suas contribuições para a atuação docente nos anos iniciais na EJA, os quais, a 

partir da reflexão bakhtinina de ato ético, entendemos como atos responsáveis/responsivos. 

Nestas análises, procuramos detectar dos saberes que são mobilizados pelas professoras qual 

que melhor contribui para a sua atuação docente na EJA e compreender de que forma os  

saberes experienciais contribuem para a atuação docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na EJA.   

Os saberes experienciais dependem e estão relacionados à prática docente, uma vez 

que eles são desenvolvidos a partir da relação do professor com seu trabalho, da relação entre 

o professor e os outros atores envolvidos no trabalho escolar, a partir das demandas e desafios 

da prática pedagógica. 

Conforme evidenciamos no segundo capítulo desta dissertação, os saberes 

experienciais são saberes que emergem da experiência, pois são desenvolvidos pelo professor 

no âmbito da prática docente (TARDIF, 2014). De acordo Nunes (2001), os saberes 

experienciais são saberes práticos, constituído a partir do trabalho do professor, validado e 

legitimado pela experiência, mesmo sem respaldo científico. Entretanto, a autora (NUNES, 

2001, p.31) ressalta: “[...] o fato de pensar/produzir uma teoria a partir da prática educativa, 

considerando a sabedoria e experiência dos professores, não significa a negação do papel da 

teoria na produção do conhecimento”. Isto é posto, porque os saberes experienciais são 

constituídos por outros saberes (da formação profissional, disciplinares e curriculares), nos 

quais têm um embasamento teórico e científico.  
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6.1 Saberes mobilizados pelas professoras da EJA: contribuições para a sua atuação 

docente 

 

No exercício de sua profissão, o professor da EJA precisa lidar com distintas 

situações, desafios e especificidades de seu trabalho que exige mobilizar, construir e 

reconstruir diferentes habilidades, competências e saberes necessários para a execução de suas 

atividades. Nesse enfoque, Gauthier et al (2013, p. 28) compreende que “é muito mais 

pertinente conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie 

de reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas de sua 

situação concreta de ensino”. Esses saberes são mobilizados pelo professor para o outro, o 

aluno.  O professor, por via de regra, responde responsavelmente a partir do lugar que ocupa 

(BAKHTIN, 2010). Partindo dos pressupostos bakhtinianos:  

 

O ato responsável é precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta 

obrigatória singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que constitui 

a base da existência sendo tanto dada como sendo também real e forçosamente 

projetada como algo ainda por ser alcançado (BAKHTIN, 2010, p.99, grifos do 

autor).  

  

Os saberes experienciais é uma responsabilidade no qual o professor reconhece do 

lugar único e singular que ocupa e responde como uma condição imposta por sua realidade. 

Esses saberes mobilizados e produzidos pelo professor decorrem de diversas fontes, por isso é 

caracterizado por Tardif (2014) como plurais. Assim, entendemos que esses saberes provêm 

da trajetória de vida do professor, dos seus processos de formação e da sua atuação em sala de 

aula. Adotamos como base de organização e análise dos dados apresentados, neste subtítulo, 

as tipologias dos saberes indicadas por Tardif (Idem).   

Julgando que os saberes docentes se compõem de vários saberes provenientes de 

diferentes fontes, Tardif (Idem) classifica-os tipologicamente em saberes da formação 

profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais, conforme já 

evidenciado no segundo capítulo dessa dissertação. Dentre estes, indagamos as professoras 

quais saberes são mobilizados por elas e melhor contribuem para sua atuação docente na EJA.  

Sobre esta questão, iniciamos com a narrativa de Cecília Meireles, na qual ela revela o 

seguinte: “Eu acredito e não tenho dúvida que a gente acaba utilizando um pouco de cada, 

mas tem aquele que a gente acaba mobilizando mais, e está nítido que são os saberes 

experienciais, colaboram muito, são úteis [...] a nossa prática pedagógica”.    
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 Por sua vez, a professora Rachel de Queiroz narra da seguinte maneira: “Os saberes 

experienciais são os que melhor contribuem conforme as necessidades cotidianas, mas 

utilizamos um pouquinho de cada um e o que sobressai são os saberes experienciais [...]”.  

Já Cora Coralina relata que “Todos [esses saberes] são mobilizados e contribuem com 

a minha atuação na EJA, mas [pausa] os saberes experienciais adquiridos conforme a 

experiência cotidiana, na nossa prática de sala de aula é o que mais colaboram”.  

Por fim, a professora Clarice Lispector expõe: 

  

Eu acredito que todos [esses saberes], mas o que melhor contribui são os saberes 

experienciais, porque como a gente já falou no início, as teorias, os profissionais, 

eles relatam, assim, muito bem as teorias voltadas para EJA, mas a gente só conhece 

a fundo com a prática [...] (Professora Clarice Lispector).  

        

 A partir das narrativas das professoras, constatamos que elas mobilizam na sua prática 

docente na EJA os saberes da formação profissional, os disciplinares, os curriculares e os 

experienciais, considerados por Tardif  (2014) como saberes docentes. Segundo o autor (Idem 

p.37), “[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela é 

também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados de 

pedagógicos”. Isto significa que os professores não são meros transmissores de 

conhecimentos constituídos pelas instituições de formação de professores, eles, no decorrer de 

sua trajetória profissional, constroem e reconstroem saberes necessários ao trabalho docente. 

Partindo da reflexão bakhtinina, entendemos estas ações como atos responsáveis/responsivos, 

que são intencionais, isto é, não involuntários e que caracterizam a singularidade, a 

peculiaridade de cada professora, em sua unicidade, em sua impossibilidade de ser 

substituída, em seu dever responder, responsavelmente, a partir do lugar que ocupa sem álibi e 

sem exceção (Bakhtin, 2010).  

Chama-nos atenção que diante da diversidade de saberes mobilizados pelas 

professoras da EJA, estas enfatizam, unanimemente, os saberes experienciais como os saberes 

que melhor contribuem para a sua atuação docente, como eixo estruturante da sua prática 

pedagógica. Para confirmar essa visão, retomemos mais uma vez Tardif (2014, p.48), que 

afirma que suas pesquisas apontam que “para os professores, os saberes adquiridos através da 

experiência profissional constituem os fundamentos de sua competência”. Com base nos 

saberes experienciais que os professores avaliam outros saberes, julgam sua formação, 

analisam a significância das mudanças no método de ensino e nos programas, escolhem a 

metodologia e estratégias de ensino.  De acordo Faraco, Bakhtin afirma que 
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[...] viver significa tomar uma posição axiológica em cada momento, significa 

posicionar-se em relação a valores. Vivemos e agimos, portanto, num mundo 

saturado de valores, no interior do qual cada um dos nossos atos é um gesto 

axiologicamente responsivo num processo incessante e contínuo (apud FARACO, 

2009, p.22).  

 

No dizer de Bakhtin viver é constantemente tomar posições, significa adequar-se a um 

conjunto de valores e responder axiologicamente. Nas narrativas das professoras ressoam 

discursos de hierarquização dos saberes mobilizados por elas, uma tomada de posição 

axiológica (seu tom avaliativo), um ato responsável/responsivo e o princípio que rege essa 

opinião, essa classificação está relacionado ao nível de contribuição e da utilidade desses 

saberes na atuação docente na EJA. Quanto mais o saber contribui com o trabalho docente, 

mais relevância terá na profissão. Por essa razão, Tardif (2014) afirma que o professor 

mantém diferentes relações com diversos saberes que englobam a sua prática docente. 

As pesquisas de Tardif (Idem) trazem considerações que permitem aprofundar a 

discussão. Segundo o autor, os saberes experienciais possuem relevância para as professoras 

em relação aos saberes da formação profissional, disciplinares e curriculares devido à relação 

de distanciamento e exterioridade no que se refere à prática docente. Na abordagem do autor 

(2014, p.40-41) “eles aparecem como produtos que já se encontram consideravelmente 

determinados em sua forma e conteúdo, produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos 

produtores de saberes sociais”. O autor ainda acrescenta que “[...] as universidades e os 

formadores universitários assumem as tarefas de produção e de legitimação dos saberes 

científicos e pedagógicos, ao passo que aos professores compete apropriar-se desses saberes”.    

Nesse sentido, os professores não controlam, nem intervêm na forma e conteúdos desses 

saberes, por isso são considerados apenas transmissores dos saberes escolares, sendo 

comparados a técnicos e executores, o que explica a supremacia dos saberes experienciais.    

Essa relação de exterioridade é nítida no discurso de Clarice Lispector, uma vez que a 

professora se manifesta através da prioridade, da prevalência aos saberes experienciais em 

detrimento dos demais saberes e justifica que só a experiência, a prática lhe possibilitará 

conhecer muito bem e profundamente a docência na EJA. Em suas análises, Tardif (2014) 

afirma que essa incorporação de exterioridade se revela por meio de uma disposição a não 

valorizar ou reconhecer a sua formação profissional.   

A predileção e a valorização, ou seja, a tomada de posição axiológica das professoras 

aos saberes experienciais estão relacionadas à submissão da prática docente a saberes que ela 

produz e controla (TARDIF, 2014). A esse respeito podemos compreender que a 

desapropriação e o distanciamento entre o professor e os saberes adquiridos fora dessa prática 
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(da formação profissional, disciplinar e curricular) acontecem devido à dicotomia que existe 

entre as instituições de formação (universidades) e as instituições escolares, entre a teoria e a 

prática. 

 A desapropriação dos saberes que não são produzidos, nem controlados pelos 

professores faz com que esses profissionais vão de encontro a um saber que correspondam às 

exigências de um contexto específico, tendo uma possibilidade maior de se aproximar da 

realidade, contemplar as necessidades existentes e contornar as dificuldades presentes. 

Consideramos, assim, que a consequência da valorização das práticas experienciais é a 

apropriação de um saber específico que emerge da prática docente e por ela é construído e 

reconstruído, o que justifica a valorização e a prioridade das professoras da EJA, que fazem 

parte desta dissertação, pelos saberes experienciais. Estes não deixam de ser uma atitude 

responsiva ativa, ou seja, uma reação responsável das professoras a partir da necessidade que 

foi compreendida no processo de interação da atividade docente na EJA que podem contribuir 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de atitudes responsivas ativas de jovens e adultos 

(BAKHTIN, 2011).  

É necessário ressaltar que apesar dos saberes experienciais serem concebidos na 

prática do trabalho diário do professor em confronto com as situações e exigências da 

profissão, de consistirem parcialmente nas convicções subjetivas adquiridas por cada 

professor durante a sua trajetória profissional, não significa que eles não tenham objetividade 

ou sejam totalmente subjetivos (TARDIF, 2014).  

Podemos dizer a partir do pensamento de Bakhtin (2010) que os saberes experienciais 

das professoras são orientados por dois mundos opostos, divergentes, “incomunicáveis e 

mutuamente impenetráveis” e que entram em conflito: o mundo da teoria (ciência) e o mundo 

da vida. Segundo o autor, esses mundos são incomunicáveis 

 

porque o mundo da vida, na sua eventicidade e unicidade, é inapreensível pelo 

mundo da teoria como ele se apresenta hoje, na medida em que nele não há lugar 

para o ser e o evento únicos. O pensamento teórico se constitui exatamente pelo 

gesto de se afastar do singular, de fazer abstração da vida (FARACO, 2009, p.18).   

 

O mundo da teoria corresponde ao universo abstrato, conceitual, da cultura, do social, 

do juízo teórico, da objetivação, que desconsidera o ser humano de sua realidade concreta, por 

esse motivo foi criticado por Bakhtin, apesar de este reconhecer sua validade e recusar sua 

desvinculação do munda da vida.  Em contrapartida, o mundo da vida diz respeito ao universo 

concreto, experienciável, da historicidade viva, da vivência, de seres históricos únicos que 
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realizam atos únicos e irrepetíveis, em que cada um vive, conhece, produz, atua, reflete, morre 

etc. No entanto, esses dois mundos tornam-se únicos no ato responsável/responsivo, “pois 

reside na singularidade do ato a possibilidade da religação entre cultura e vida, entre 

consciência cultural e consciência viva” (PONZIO, 2010, p.25).  Conforme assinala o autor 

(BAKHTIN, p.43), o “ato da atividade de cada um, na experiência que cada um vive, olha, 

como um Jano bifronte, em duas direções opostas: para a unidade objetiva de um domínio da 

cultura e para a singularidade irrepetível da vida que se vive, mas não há um plano unitário e 

único [...]”, somente será possível ser superado no momento em que a teoria se incorporar no 

mundo da vida, apenas o evento único do existir no seu efetuar-se pode constituir esta unidade 

única.  “O ato deve encontrar um único plano unitário para refletir-se em ambas as direções”.  

Nesse sentido, compreendemos que os saberes experienciais das professoras são 

eventos universais e singulares, subjetivos e objetivos, concretos e abstratos, pessoais e 

sociais, cognitivo e empírico. Esses saberes fazem parte do mundo da teoria, do mundo 

conceitual, do mundo abstrato, uma vez que são constituídos pelo processo de formação do 

professor, por outros saberes (da formação profissional, disciplinares e curriculares), os quais 

caracterizam como universais e globais. Os saberes experienciais também fazem parte do 

mundo da vida, o mundo da unicidade irrepetível da vida realmente vivida e experimentada, o 

mundo concreto, já que são formados pela trajetória de vida do professor, sua identidade, seu 

agir, suas maneiras de ser, sua atuação em sala de aula, sua realidade única, configurando-os 

como individuais, subjetivos, singulares e irrepetíveis. Esses dois mundos são unificados 

pelas professoras da EJA através de seus saberes experienciais, que são atos 

responsáveis/responsivos.  

A objetivação parcial dos saberes experienciais acontece através de várias situações.  

Os saberes experienciais adquirem certa objetividade por meio das relações dos professores 

com seus pares; através do estabelecimento de um paralelo entre os saberes elaborados pela 

experiência coletiva dos professores; mediante a sistematização das certezas subjetivas e sua 

transformação num discurso da experiência apto para transmitir ensinamentos, formar outros 

professores e prover uma solução a seus problemas e por intermédio de sua relação crítica 

com os saberes da formação profissional, disciplinares e curriculares (TARDIF, 2014). Nessa 

perspectiva, o professor é um formador e não meramente um prático.   

Muito conveniente a interpretação de Tardif (2014, p.13) quando afirma que “não 

existe conhecimento sem reconhecimento social”. O reconhecimento dos saberes ocorre 

quando estes são significativos, coerentes, pertinentes, necessários à realidade do professor e, 

posteriormente, com base na socialização entre os pares, em outras palavras, à medida que os 
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saberes são partilhados, eles são ou não reconhecidos pelos professores. Sobre essa questão, 

também cabe esclarecer que os saberes experienciais não são construídos isoladamente, por 

essas razões são considerados saberes sociais. A esse respeito Bakhtin (2010, p. 86-87) 

esclarece que “para tornar-se realmente realizado e incorporado ao ser histórico do 

conhecimento real, o conteúdo válido em si de uma possível experiência vivida [...] precisa 

entrar em uma ligação essencial com a valoração efetiva; somente como valor efetivo ele é 

por mim experimentado [...]”. Mediante ao esclarecimento de reconhecimento elaborado por 

Bakhtin, os saberes experienciais não seriam realizados, pensados (experimentados), se não 

determinasse uma conexão entre o conteúdo e o seu valor (“tom emotivo-volitivo”) 

certificado por quem experimenta.                        

Apesar dos saberes experienciais serem considerados pelas professoras como os 

saberes que melhor contribuem, os mais úteis e estruturantes para a sua atuação docente, ou 

seja, os que exercem maior influência sobre o trabalho do professor na EJA, seus modos de 

ser e fazer, elas não desconsideram os demais saberes, uma vez que são também mobilizados 

por elas em seu trabalho docente se configurando como um ato responsável/responsivo, uma 

tomada de posição neste contexto. Além disso, é importante lembrar que os saberes 

experienciais são saberes que se constituem a partir da experiência, entretanto não se limita 

apenas a ela, estão vinculados aos saberes da formação profissional, disciplinares e 

curriculares e todos são considerados necessários à docência na EJA.   

 Após detectar que os saberes experienciais são considerados pelas professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental os saberes que melhor contribuem para a sua atuação 

docente na EJA, no próximo item discorremos a respeito das formas como esses saberes 

contribuem para o trabalho docente nessa modalidade educativa.     

 

6.2 Contribuições dos saberes experienciais para atuação docente na EJA 

  

 Incube-nos, neste momento da nossa pesquisa, a tarefa de compreender de que forma 

os saberes experienciais contribuem para atuação docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na EJA, através das narrativas autobiográficas das professoras que fazem parte 

desta dissertação.    

 A relevância pessoal, a supremacia, a posição axiológica que as professoras atribuem 

aos saberes experienciais, justifica-se nos seus discursos quando afirmam que esses saberes 

são os que mais contribuem e os mais úteis para sua atuação docente na EJA.  Analisando o 
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posicionamento destas professoras, a questão que se levanta é a seguinte: Mas, de que forma 

esses saberes contribuem para seu trabalho docente na EJA?   

 Os saberes experienciais adquirem destaque nos discursos das professoras, pois 

contribuem para sua atuação docente das seguintes formas: ao explicitarem que é um saber 

funcional, prático, útil, necessário, atende ao contexto e as especificidades da EJA, direciona a 

ação docente, é um saber interativo, temporal, reflexivo, crítico, formador, oferece segurança 

e certezas à prática, ajuda contornar situações, compreende e ressignifica a prática docente, 

próximo da realidade dos alunos, contempla as necessidades e as dificuldades da sala de aula, 

alicerça a prática pedagógica. 

 Com o propósito de sistematizar as narrativas das professoras que trazem essas formas 

de contribuição dos saberes experienciais e fazer a sua análise, estruturamos esse tópico em 

três subtítulos. 

 

6.2.1 Saberes experienciais: um saber a serviço da ação docente 

 

 Sobre as formas de contribuição dos saberes experienciais na atuação docente, as 

professoras afirmam que o referido saber é útil, necessário, ligado ao trabalho docente, atende 

ao contexto e as especificidades da EJA, orienta a ação docente, conforme podemos constatar 

em suas narrativas.  

Iniciamos com o relato da professora Cecília Meireles que se manifesta da seguinte 

forma: “[...] os saberes experienciais, colaboram muito, são úteis e ligados ao nosso trabalho 

cotidiano, a nossa prática pedagógica [...] eles são assim fundamentais esses conhecimentos, 

porque assim [pausa], são úteis para nosso trabalho, para a realidade na EJA”.  

 Clarice Lispector relata algumas formas de contribuição dos saberes experienciais para 

sua atuação docente na EJA: “[...] podemos dizer que os saberes adquiridos na prática são 

necessários às especificidades da EJA, eles nos direcionam conforme as necessidades da 

turma”.     

 A professora Cora Coralina afirma o seguinte: “Os saberes adquiridos em minha 

prática realmente são adquiridos porque são requeridos pelo contexto, pelas aulas”. 

 E Rachel de Queiroz complementa: “Esses saberes adquiridos na prática atendem aos 

nossos objetivos, por isso considero-os coerentes ao nosso trabalho e fundamentais para a 

docência na EJA”. 

 As narrativas das professoras deixam evidente que os saberes experienciais são 

desenvolvidos porque tem utilidade, serventia, préstimo. Nos discursos das docentes esses 
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saberes satisfazem suas necessidades docentes na EJA, correspondem às expectativas da sua 

função, isto é, são funcionais, visa um uso prático, o que condiz com o que Tardif nos ensina, 

pois para o autor: 

 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 

adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 

provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não 

encontram sistematizados em doutrinas ou teorias [...] constituem, por assim dizer, a 

cultura docente em ação (TARDIF, 2014, p.49). 

   

O autor descreve os saberes experienciais como práticos e funcionais, pois são partes 

integrantes da prática docente, são provenientes do trabalho do professor, desenvolvidos e 

utilizados com base nas necessidades e desafios da prática pedagógica.  

 A professora Cora Coralina declara em sua narrativa que os saberes experienciais são 

obtidos, de fato, por ela, no momento que são exigidos pelas circunstâncias do trabalho 

docente, no decurso de sua função. O ato produtivo único da professora significa o momento 

do dever e este tem origem no seu reconhecimento, onde esse acontecimento se torna o centro 

responsável e a professora assume a responsabilidade da sua própria unicidade, do seu próprio 

existir (BAKHTIN, 2010). Nesse aspecto, os saberes experienciais são mobilizados, 

adequados e utilizados de acordo com o contexto do trabalho, em conformidade com a 

realização das funções da professora, passando a fazer parte da sua cultura em ação. Nas 

considerações de Tardif (2014, p.105), os saberes experienciais “tratam-se, portanto, de 

saberes práticos ou operativos e normativos o que significa dizer que a sua utilização depende 

de sua adequação às funções, aos problemas e às situações do trabalho”. Esses saberes são 

desse modo intitulados, pois são produzidos no exercício da profissão, provenientes das 

circunstâncias, dos desafios e impasses do trabalho do professor,  da prática docente e 

legitimados por ela.   

  Em suas narrativas, as professoras Cecília Meireles e Rachel de Queiroz expõem que 

uma das formas de contribuição dos saberes experienciais para seu trabalho docente diz 

respeito à ligação desses saberes com a prática e o cotidiano de seu trabalho. Os relatos das 

docentes dialogam com as ponderações de Tardif (2014, 105) quando este afirma que os 

saberes experienciais “estão intimamente ligados tanto ao trabalho quanto, à pessoa do 

trabalhador [...] às funções dos professores, aos problemas e às situações de trabalho, assim 

como aos objetivos educacionais [...]”. Por essas razões que esses saberes são considerados 

por Tardif (2014) como um saber funcional e sua funcionalidade é reconhecida pelas 
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professoras, uma vez que tem relação direta com as funções do professor na sua atividade 

profissional, estão profundamente relacionados e a serviço da ação docente. 

 Por meio da narrativa de Rachel de Queiroz constatamos que uma forma dos saberes 

experienciais contribuírem com sua atuação docente é em virtude desse saber atender seus 

objetivos. Essa afirmação merece destaque, uma vez que em primeiro lugar ratifica que a 

utilização dos saberes experienciais além de depender das funções dos professores, dos 

problemas e das situações do trabalho, também depende dos objetivos educacionais. Em 

segundo, porque suscita que esse saber cumpre um propósito que se pretende alcançar. 

 Em suas análises, Tardif (2014) afirma que o conhecimento, o saber do professor é 

condicionado por sua atividade e nas palavras de Sacristán (2000, p. 166) “A atividade dos 

professores é uma ação que transcorre dentro de uma instituição. Por essa razão, sua prática 

está inevitavelmente condicionada”. Nesse sentido, entendemos que os saberes adquiridos no 

âmbito da prática do professor, ou seja, os saberes experienciais também são 

irremediavelmente condicionados pela prática docente. 

 No discurso da professora Clarice Lispector é pertinente destacar a expressão “eles [os 

saberes experienciais] nos direcionam”. A partir do fragmento fica explícito uma das formas 

de contribuição dos saberes experienciais, pois estes, segundo a docente, fornecem uma 

orientação, um norte para o trabalho docente. Esses saberes constituem uma série de 

representações com base nas quais os professores analisam, decifram, compreendem e 

norteiam o trabalho do professor em todos seus aspectos, logo formam a cultura docente em 

ação (TARDIF, 2014). 

 Clarice Lispector ainda aponta que os saberes experienciais são fundamentais para 

atender as singularidades da EJA. Entendemos através do discurso da professora que pela EJA 

ser uma modalidade e apresentar particularidades, presume ações específicas, metodologias 

que atendam as demandas deste contexto, maneiras diferentes de solucionar os problemas que 

surgem e os saberes experienciais é o suporte, o apoio e o sustentáculo encontrado pela 

professora, uma vez que esses saberes estão a serviço da ação docente. Podemos notar que 

para Clarice Lispector muito do “saber-fazer” docente na EJA é adquirido com a experiência, 

noutros termos, segundo a docente, o professor aprende a ensinar nessa modalidade educativa 

no exercício de sua profissão. 

 Inferimos a partir dessas percepções reveladas pelas narrativas das professoras que os 

saberes experienciais contribuem de várias formas para o trabalho docente na EJA, uma vez 

que são saberes mobilizados, adequados e utilizados de acordo com as funções do professor, 

isto é, são funcionais e práticos; saberes necessários, proveitosos e  pertinentes ao exercício  
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docente na EJA; saberes coerentes ao trabalho cotidiano, que atendem aos objetivos de ensino 

do professor, que correspondem ao contexto e as especificidades da EJA, enfim, são saberes 

desenvolvidos na prática e que estão a serviço da ação docente. 

 A importância atribuída pelas professoras aos saberes experienciais nos trechos de 

suas narrativas, deve-se a funcionalidade desses saberes, a sua incorporação a prática docente, 

a sua riqueza, a pluralidade e heterogeneidade de conhecimentos, a focalização no contexto e 

ao seu pragmatismo (TARDIF, 2014). À luz da teoria do ato responsável de Bakhtin 

(PONZIO, 2010, p.20), tudo isso “adquire sentido e valor a partir do lugar único do singular, 

do seu reconhecimento, na base do seu ‘não-álibi no existir’”. Os saberes experienciais são 

reconhecidos e condicionados pela sua ligação com o lugar singular daquele que participa e 

reconhece como algo concretamente determinado, como útil, com diferença singular e não 

indiferente, com peculiaridade sui generis no qual o seu ato, responsavelmente se realiza. O 

ato responsável está fundamentado no reconhecimento da singularidade obrigatória. É essa 

afirmação do meu “não-álibi no existir que transforma a possibilidade vazia em ato 

responsável real (através da referência emotivo-volitiva a mim como aquele que é ativo)”  

(BAKHTIN, p. 99).  

 Em virtude do que foi apresentado, ressaltamos nossa compreensão de que os saberes 

experienciais possuem uma relação intrínseca com a prática docente, com o trabalho cotidiano 

do professor, mas também estão vigorosamente ligados a relação com o outro, a integração 

entre sujeitos, a relação entre professor e aluno e outros atores da escola, que iremos tratar no 

próximo subtítulo.    

   

6.2.2 Saberes experienciais: uma rede de múltiplas interações 

 

 Os saberes experienciais dos professores se desenvolvem num contexto de múltiplas 

interações destes profissionais com seu outro que consistem em diversos fatores 

condicionantes para a atuação docente. Para Bakhtin (2010) o eu é formado 

fundamentalmente da existência do outro. No exercício cotidiano de sua função, o professor 

dificilmente atua só, porque interage com seus alunos e com outros atores que atuam 

juntamente na escola. Esses saberes trazem os sinais dessas interações nas relações de 

trabalho e são, assim, caracterizados por Tardif (2014) como interativos. Conforme assinala 

este autor,  
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[O saber experiencial] é um saber interativo, mobilizado e modelado no âmbito de 

interações entre o professor e os outros atores educativos. Ele traz, portanto as 

marcas dessas interações [...] Por exemplo, ele está impregnado de normatividade e 

de afetividade e recorre a procedimentos de interpretação de situações rápidas, 

instáveis, complexas [...] (TARDIF, 2014, p.109).        

 

  Na abordagem bakhtiniana entendemos que no mundo real do ato realizado somos 

formados numa relação entre eu e o outro num processo de interações, onde cada um 

apresenta um universo de valores, conforme assinala Faraco: 

 

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo ou com o outro, recebe valores 

diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são 

arquitetonicamente ativas, no sentido de que são constitutivas dos nossos atos 

(inclusive de nossos enunciados): é na contraposição de valores que os atos 

concretos se realizam; é no plano dessa contraposição axiológica (é no plano da 

alteridade, portanto) que cada um orienta seus atos (2009, p.21-22).      

     

 Podemos observar nas narrativas das professoras que uma das formas dos saberes 

experienciais contribuírem para a sua atuação docente é devido a estes saberes serem um 

saber interativo. Clarice Lispector, por exemplo, relata que  

 

[...] a gente também tem a interação com os colegas, sem deixar de contar que a 

gente tem o planejamento da escola no diurno e que a gente também é inserida para 

trocar experiências com outros professores do ensino regular onde a gente aprende 

muito. A experiência na EJA, o convívio e a interação com nossos alunos nos 

mostram que precisamos saber escutar, dá importância o que eles comentam, 

trabalhar com amor, que eu preciso trabalhar com valorização do ser humano 

enquanto a sua construção civil não só cognitiva, também não devemos trabalhar de 

maneira unificada [...] e que a gente tem que observar cada aluno por si só e 

trabalhar com ele aquilo que ele está precisando para se inserir de forma efetiva na 

sociedade [...] (Professora Clarice Lispector). 

 

A professora Cora Coralina expressa do seguinte modo: “[...] adquirir mais saberes e 

experiências com a prática nas aulas de EJA, a relação com os alunos e a prática nessa 

modalidade que me deram esse suporte”.  

Já Cecília Meireles expõe que  

   

A cada ano é uma experiência nova e a gente vai percebendo quais são os anseios 

dos jovens e adultos, as vontades né, o que realmente deve ser trabalhado né, o que 

realmente o nosso aluno quer, porque assim [pausa], aprendemos muito dialogando 

com eles, discutindo aquilo que é de interesse deles, nem sempre o que é bom pra 

mim é o que eles querem, então, a gente tem que está sempre apoiado aos saberes 

experienciais, porque é o que vai contar muito para que a gente traga novidades, pra 

que a gente realmente se aproxime deles, contemple e faça com que a nossa aula seja 

motivadora, ela seja atrativa, que a gente não caia em uma rotina [...] é com essa 

prática, são com as experiências, as trocas que fazemos com nossos colegas 

professores nos planejamentos, com nossos alunos que faz com que nós também 
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acabemos mudando algumas concepções que antes pareciam ser ideais e que hoje 

elas precisam ser modificadas (Professora Cecília Meireles).     

 

E a professora Rachel de Queiroz acrescenta o seguinte: [...] aprendo muito 

conversando, debatendo com meus alunos, aprendi escutá-los e compreendê-los melhor, 

melhorando cada vez mais a minha prática.  

Como podemos perceber, nas narrativas das professoras Clarice Lispector e Cecília 

Meireles está expressa a interação, a troca de experiências a colaboração que estabelecem 

com seus pares e o aprendizado adquirido no âmbito dessa interação, ou seja, os saberes 

experienciais socializados que contribuem na preparação do planejamento de suas atividades, 

no exercício de suas práticas pedagógicas, portanto, na sua atuação docente. Esses saberes que 

emergem da experiência e são reconhecidos por ela “incorporam-se à experiência individual e 

coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 

2014, p.39). Segundo Gauthier et al (2013), há uma relação intrínseca entre a experiência e o 

hábito. 

Clarice Lispector e Cecília Meireles deixam explícito que no planejamento das aulas, 

através das relações com os pares, no confronto entre os saberes produzidos pela experiência 

coletiva adquirem saberes que, de certa forma, vão influenciar de modo considerável no seu 

trabalho em sala de aula. No discurso dessas professoras ressoam indícios de uma retórica da 

cooperação que aparenta inevitavelmente conveniente e apropriado. 

A prática de partilha dos saberes experienciais entre os professores não é exercida 

apenas nos planejamentos coletivos das aulas. A partilha de saberes entre estes profissionais 

acontece diariamente por meio dos congressos, dos cursos de capacitação, das jornadas 

pedagógicas, das reuniões pedagógicas, no intervalo das aulas quando uma equipe de ensino 

compartilha conhecimentos a respeito dos alunos, dos modos de ensinar, maneiras de agir, dos 

conjuntos de métodos e procedimentos, do material didático, dos modos de organizar a sala, 

etc.  

Os professores partilham entre si os saberes experienciais sobre sua atuação docente, 

pois é uma necessidade expressa por eles, como afirma Tardif (Idem, p.53) “Ainda que as 

atividades de partilha dos saberes não sejam consideradas como obrigação ou 

responsabilidade profissional pelos professores, a maior parte deles expressa a necessidade de 

partilhar sua experiência”. As reflexões e ponderações que os professores fazem 

cotidianamente da sociedade, da escola, dos seus alunos, do seu trabalho pedagógico é 

relevante para sua prática pedagógica, para sua atuação docente e para a de seus pares. Além 
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disso, quando o professor partilha seus saberes experienciais, que compartilha sua prática 

docente com outros professores, ele de certa forma está sendo um formador.  

As professoras também deixam evidente em suas narrativas a mobilização de saberes 

experienciais por meio do convívio, do diálogo, da relação, ou seja, da interação com seus 

alunos no ambiente da sala de aula. De acordo os relatos, podemos afirmar que os saberes 

experienciais mobilizados e modelados no contexto da interação das professoras com seus 

alunos interferem em sua ação, em sua prática. De fato, esses saberes contribuem para a 

atuação docente, pois possibilitam as docentes desenvolverem um “saber-ser” e um “saber-

fazer” que contemple o processo de ensino-aprendizagem na EJA, reflitam sobre sua prática 

pedagógica e revejam concepções a respeito da referida modalidade.  

Apreendemos do conjunto das narrativas que os saberes experienciais apresentam 

inferências favoráveis e oportunas à prática pedagógica das professoras da EJA, pois é com 

base nela que os saberes científicos, os saberes obtidos nas interações sociais e cotidianas 

consolidam as relações entre saberes e atividade docente no ambiente escolar.   

 Na arquitetônica do pensamento de Bakhtin (2010), no âmbito do contexto real do ato 

realizado temos que agir pensando no outro, não podemos agir, falar, pensar, desejar, sentir 

como se o outro na sua singularidade que ocupa, próprio pelo não-álibi de cada um no existir, 

não existisse. É significativo destacar que a singularidade que Bakhtin menciona não tem 

relação com o sujeito egoísta. Ponzio (2010, p.22) complementa tal posição ao afirmar que 

viver de seu próprio lugar singular “não significa viver para si, por conta própria; antes, é 

somente de seu próprio lugar único que é possível o reconhecimento da impossibilidade de 

não-indiferença pelo outro [...] concreto, também ele singular e, portanto, insubstituível”. Isso 

significa que em nossos atos está o outro, por essa razão todo ato responsável demanda uma 

relação com alteridade, na qual o sujeito se constitui e se transforma nesse processo de 

interação, em outras palavras, segundo Bakhtin (2011) , nos constituímos e nos 

transformamos constantemente por meio do outro. É no contexto de múltiplas interações com 

o outro, seus pares, alunos e outros atores da escola, que os saberes experienciais das 

professoras são formados e transformados.        

Abordando a questão da interatividade, Tardif e Lessard (2014, p.235), dizem que: 

 

A interatividade caracteriza o principal objeto do trabalho do professor, pois o 

essencial de sua atividade profissional consiste em entrar em uma classe e 

deslanchar um programa de interações com os alunos. Isto significa que a docência 

se desenrola concretamente dentro das interações: estas não são apenas alguma coisa 

que o professor faz, mas constituem, por assim dizer, o espaço – no sentido do 

espaço marinho ou aéreo – no qual ele penetra para trabalhar.  
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 Os autores afirmam que a interatividade define o objeto básico do trabalho do 

professor, isto é, a ação de ensinar, porque este ato é interativo. Nessa perspectiva, as relações 

do professor com a docência são elementos essenciais para o entendimento do trabalho 

docente.          

A partir das ideias de Charlot (2000), mesmo que os saberes experienciais docentes 

pertençam aos professores, a existência desses saberes acontece devido a sua interação com 

outras pessoas, visto que o ensino é um processo de socialização, de relação interpessoal. 

Nesse sentido, a relação do professor com seus pares e com seus alunos influencia na sua 

atuação docente, no planejamento de suas aulas, no desenvolvimento de suas atividades, no 

processo de ensino-aprendizagem.   

Observamos nas narrativas das professoras Clarice Lispector e Cecília Meireles ao 

falar sobre os saberes experienciais produzidos nas relações com seus alunos, considerações 

referentes ao aprender a ensinar na EJA, ponderações a respeito de sua atuação docente nessa 

modalidade educativa, destacam novamente a necessidade de suas práticas pedagógicas 

estabelecerem relações com as especificidades da modalidade e singularidades do público da 

EJA e enfatizam formas de ensinar e tratar os jovens e adultos.      

Uma questão importante por nós percebida é a questão da afetividade e da valorização 

do outro, presente no discurso de Clarice Lispector ao afirmar que estas ações são saberes 

experienciais mobilizados na interação com seus alunos na EJA. Substancialmente, essas 

considerações nos mostram, portanto, que o trabalho docente não é realizado sobre um objeto, 

mas exercido num cenário no qual o ser humano é o componente decisivo, ou seja, numa rede 

de múltiplas interações com outras pessoas. Cabe destacar que o trabalho com seres humanos 

demanda a relação entre pessoas que expressam a subjetividade nos relacionamentos 

interpessoais e estão presentes manifestações de sentimentos, emoções, valores, princípios 

morais, normas, práticas, atitudes, condutas etc. que se caracterizam como uma posição ética 

diante do outro, como um ato responsável/responsivo.  No olhar de Tardif (2014, p.50), essas 

interações  

 

[...] são mediadas por diversos canais: discurso, comportamentos, maneiras de ser 

etc. Elas exigem, portanto, dos professores não um saber sobre um objeto de 

conhecimento nem um saber sobre uma prática e destinado principalmente a 

objetivá-la, mas a capacidade de se comportarem como sujeitos, como atores e de 

serem pessoas em interação com pessoas.  

              

Partindo da concepção dialógica da linguagem, na interação verbal está subentendido 

o conteúdo da consciência humana no qual as palavras ocorrem e passam a ter sentido. A 
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palavra é o elo emitido entre eu e outro. Somente seu uso ativo no contexto concreto de um 

enunciado transmite expressividade, emotividade, manifestação da afetividade, avaliação, 

sentido e significado, ou seja, traduzem o discurso interior e desperta no outro uma atitude 

responsiva ativa (BAKHTIN, 2011).  

A competência de interagir com outras pessoas fornece certezas significativas ao 

professor de sua capacidade particular de exercer a docência e conseguir uma atuação docente 

eficiente em sua prática pedagógica. Dessa forma, a atividade docente, por ser interativa, 

envolve necessariamente emoções, sentimentos, juízo de valor, por essas razões 

“componentes como o calor, a empatia, a compreensão, a abertura de espírito etc., constituem, 

então, os trunfos inegáveis do trabalho interativo” (TARDIF ; LESSARD, 2014, p.33) e cada 

manifestação dessas é um ato ativamente responsável. Para Bakhtin (2010, p. 62, grifos do 

autor) “Não é o objeto que se apodera de mim, enquanto ser passivo: sou eu que ativamente o 

vivo empaticamente; a empatia é um ato meu, e somente nisso consiste a produtividade e a 

novidade do ato”. Através da empatia o existir-evento se aprimora, não permanecendo igual a 

si mesmo.  

Para a professora Clarice Lispector o trunfo inegável para o seu trabalho docente na 

EJA é a afetividade, pois quando a perguntamos, ao finalizar a sua narrativa, se gostaria de 

relatar algo que não foi evidenciado, a docente acrescenta de forma mais intensa o que já 

havia declarado: “Eu acredito [...] que a EJA pra mim eu resumo em uma única palavra que é 

a questão da afetividade, sem ela a gente não consegue fluir, a gente não consegui realizar o 

nosso trabalho de maneira eficaz, então EJA pra mim é sinônimo de afetividade”. Assim 

sendo, a atividade profissional é definida pelos elementos motivacionais ou afetivos da ação.      

Face ao exposto, é importante reconhecer que os saberes experienciais são 

desenvolvidos também através de um processo de socialização, de múltiplas relações, de 

confronto interpessoal, embora sejam pertencentes ao professor, de posse individual. Além 

disso, constatamos por meio das narrativas das professoras que os saberes experienciais, 

adquiridos numa rede de múltiplas interações com seus pares e seus alunos, contribuem para a 

atuação das professoras da EJA, sendo assim, esses saberes são considerados pelas docentes a 

base do saber-ensinar nessa modalidade educativa, aspecto que iremos tratar no próximo 

subtítulo.        

  

6.2.3 Saberes experienciais: conhecimentos fundamentais para a atuação docente na 

EJA 
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As narrativas das professoras permitiram compreender que os saberes experienciais 

desenvolvidos na sua prática cotidiana em confronto com as condições da profissão são 

formadores docentes, são a base do “saber-ensinar” na EJA, pois através desses saberes estas 

profissionais aprendem a atuar, de fato, na citada modalidade.  

Para evidenciarmos esta questão, tomamos como exemplo os relatos das professoras. 

Iniciamos com a fala de Clarice Lispector que se manifesta da seguinte forma:  

 

Eu acredito que trabalhar na EJA é um baú de experiências e a experiência é fonte 

de conhecimento. [...] Mas de fato a nossa atuação docente é a experiência do dia a 

dia, porque todos os dias quando você entra em turma de EJA, você entra com um 

saber e sai com duas vezes mais, porque é troca de experiências simultânea, o tempo 

todo [...]. Digamos que eu tenha 100% de conhecimento na EJA, que eu sei que não 

tenho, digamos que 10% aprendi com a teoria e 90% com a experiência que tenho de 

doze anos. Então assim, a prática na EJA me mobiliza a cada dia querer aprender 

mais, porque a cada dia que surge uma dúvida, que surge algo novo pra mim é uma 

aprendizagem para minha construção cognitiva e para meu trabalho (Professora 

Clarice Lispector, grifo nosso).  

 

Cecília Meireles relata o seguinte: “[...] a gente acaba vindo pra esta modalidade e aí 

com a prática que a gente acaba descobrindo, acaba aprendendo [...] então assim, a gente não 

só ensina, a gente muitas vezes aprende muito mais refletindo a prática”.  

A professora Rachel de Queiroz sinaliza a seguinte questão: “[...] adquirir muitos 

saberes com a prática, com as experiências e hoje me vejo mais preparada a partir dos saberes 

que venho adquirindo na prática com o tempo”.  

Já Cora Coralina ao falar de que forma os saberes experienciais contribuem para a sua 

atuação docente, expõe que:  

 

A prática ensina muito a gente. [...] vamos através da experiência aprendendo a lidar 

com os jovens e adultos na prática da sala de aula, a forma de passar o conteúdo pra 

eles na sala de aula né, isso tudo vai enriquecendo o nosso conhecimento, vamos 

ganhando mais experiência (Professora Cora Coralina).      

 

Com base nos fragmentos das narrativas “trabalhar na EJA é um baú de experiências e 

a experiência é fonte de conhecimento”, “Digamos que eu tenha 100% de conhecimento na 

EJA, [...] 10% aprendi com a teoria e 90% com a experiência”, “com a prática que a gente 

acaba descobrindo, acaba aprendendo”, “adquirir muitos saberes com a prática, com as 

experiências”, “A prática ensina muito a gente”, podemos afirmar que o professor da EJA 

também se forma na prática da profissão, no cotidiano de seu trabalho por meio dos saberes 

adquiridos no exercício da atividade docente, ou seja, os saberes experienciais. Nessa 

perspectiva, o professor também constitui o seu “saber-fazer” a partir de seu próprio fazer, 
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sendo cada experiência vivida, cada saber construído e mobilizado para o outro um ato 

responsável/responsivo.    

A docência na EJA possibilita as professoras mobilizarem e construírem saberes 

necessários para a atuação na modalidade.  Clarice Lispector atribui aos saberes experienciais 

a responsabilidade pela maior parte de seu conhecimento sobre a EJA, uma vez que ela 

declara  que 90% de seu conhecimento na modalidade provém da experiência. Esses saberes 

por serem sociais estimulam a professora a se posicionar a frente dos demais conhecimentos e 

hierarquizá-los de acordo com seu trabalho.  A professora ainda considera a experiência como 

geradora e produtora de saberes, pois foi motivação para buscar mais saberes, aprimorar sua 

construção cognitiva e consequentemente sua atuação docente na EJA. As professoras Cecília 

Meireles, Cora Coralina e Rachel de Queiroz mostram que a experiência ensina, permite 

descobrir, obter saberes e melhorar o conhecimento no que se refere à EJA. 

A narrativa da professora Rachel de Queiroz, baseada no fragmento “hoje me vejo 

mais preparada a partir dos saberes que venho adquirindo na prática com o tempo” indica que 

a formação, o conhecimento do professor também é proveniente do trabalho docente, da 

prática pedagógica e no decorrer do tempo diversas formas de “saber-ser” e “saber-fazer” vão 

sendo compreendidas e mobilizadas, permitindo perceber que o desenvolvimento de saberes 

experienciais está intimamente relacionado ao tempo. A dimensão temporal não deixa de ser 

um elemento estruturador da prática pedagógica, portanto, importante para o trabalho docente, 

como aborda Tardif (2000, p.14) ao afirmar que a questão da temporalidade é decisiva “na 

aquisição do sentimento de competência e no estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, 

na estruturação da prática profissional”. Em suma, o que se depreende da declaração de 

Rachel de Queiroz é que através dos saberes experienciais os professores tornam-se aptos para 

atuarem na EJA, “somente através da participação responsável do ato singular pode-se sair 

das infinitas variantes do rascunho e reescrever a própria vida [...]” (BAKHTIN, 2010, p.102).     

Ao tomarem posse de saberes historicamente desenvolvidos sobre a atividade docente 

na EJA, o professor vai sendo lapidado no que tange a realidade de sua prática pedagógica, 

uma vez que esses saberes possibilitam ao professor a aprendizagem de estratégias, técnicas, 

procedimentos, métodos para atuar na modalidade. Nesse sentido, é importante admitir que as 

professoras dispõem de um saber particular proveniente da prática da profissão e de um 

contexto social no qual o trabalho docente se inscreve, conforme ressalta Tardif : 

  

 [...] a tendência dominante atualmente é de reconhecer que os práticos do ensino 

possuem um saber original, oriundo do próprio exercício da profissão, que 
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chamamos conforme o caso, de ‘saber experiencial’, ‘saber prático’, ‘saber da ação’, 

‘saber pedagógico’, ‘saber da ação pedagógica’, etc. (2014, p.297).  

 

 No decurso da carreira profissional o professor desenvolve saberes a partir da prática 

pedagógica, considerando seu conhecimento, sua experiência e esses saberes compõem a sua 

identidade, constituindo-se em fundamentos essenciais para atuação docente, assim os saberes 

experienciais do professor são definidos como um saber original e personalizado. “A 

experiência do professor não deixa de ser uma coisa pessoal e, acima de tudo, privada” 

(GAUTHIER et al, 2013, p. 33)  .   

Os saberes experienciais permitem ao professor retraduzir, ressignificar sua formação 

e ajustar ao seu trabalho docente. A este respeito Tardif nos ensina que  

 

A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos 

saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os 

outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus saberes, julgá-los e 

avalia-los e, portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos e 

submetidos ao processo de validação constituído pela prática cotidiana (TARDIF, 

2014, p.53).  

   

Como se observa, o conhecimento advindo dos saberes disciplinares, curriculares e 

da formação profissional são retraduzidos, associados à realidade e subjugados às certezas 

constituídas na experiência. Consideramos, assim, que a pluralidade de saberes retraduzidos 

que abrange os saberes experienciais é resultado de uma articulação de saberes da formação 

profissional e da formação por toda extensão da vida. Por essas razões, conforme já foi 

mencionado no início desta dissertação, os saberes experienciais “não são saberes como os 

demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência” (TARDIF, 2014, p.54). 

Esses saberes, portanto, são compostos de todos os outros. Isto posto, cabe aqui destacar, 

que os saberes experienciais não representam a totalidade do saber docente, pois ele é “ 

alimentado, orientado por um conhecimento anterior mais formal que pode servir de apoio 

para interpretar os acontecimentos presentes e intervir soluções novas” (GAUTHIER et al, 

2013, p.24). Os saberes experienciais como resposta responsável possuem um repertório de 

conhecimentos, os quais auxiliam o professor a decifrar, a interpretar e enfrentar os desafios 

da realidade da sala de aula representando uma relevante condição de promoção da 

responsividade.             

O fragmento da narrativa da professora Cecília Meireles “a gente não só ensina, a 

gente muitas vezes aprende muito mais refletindo a prática” revela que os saberes 
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experienciais contribuem para a atuação docente, uma vez que o professor  também se 

prepara, aprende  a exercer a docência na EJA refletindo sobre a sua prática. Compreendemos 

a partir da afirmação da professora que a “reflexão” da prática é um mecanismo de 

profissionalização, pois proporciona analisar e ressignificar a prática, de certo modo, favorece 

a capacitação docente, portanto, torna-se um recurso indispensável para o trabalho do 

professor. 

É importante salientar que a reflexão sobre a prática possibilita o professor rever suas 

concepções, suas metodologias, seus instrumentos de trabalho, a realidade cotidiana, noutras 

palavras, permite o professor analisar cuidadosamente sua atuação docente e produzir novos 

saberes importantes para a sua formação. Na peregrinação pelos estudos acerca dos saberes 

docentes, Tardif (2014, p.21, grifos do autor) afirma que “A experiência de trabalho [...] é 

apenas um espaço onde o professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do trabalho sobre 

saberes, em suma: reflexividade, retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe 

naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática profissional”. Assim, no 

exercício da docência a experiência permite ao professor utilizar saberes, ajustá-los, modificá-

los e aprimorá-los para o trabalho, caracterizando-se em uma “compreensão responsiva ativa” 

no que se refere ao outro, proporcionando “atitudes responsivas ativas” (BAKHTIN,2011).     

A esse respeito Pimenta (2012, p. 22), compreende que “[...] os saberes da experiência 

são também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo 

permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de 

trabalho, os textos produzidos por outros educadores”. O fato dos saberes experienciais 

também serem desenvolvidos através da reflexão sobre a prática do professor é o que faz a 

autora afirmar que eles são relevantes para a formação de professores. Assim como Pimenta 

(2012), Tardif (2014) também defende a ideia que os cursos de formação de professores 

devem levar em consideração os saberes que esses profissionais produzem na prática. Deste 

modo, consideramos os saberes experiências dos professores da EJA fundamentais para a sua 

própria formação, além de ser importante para auxiliar as instituições e os programas de 

formação de professores. 

As narrativas das professoras ainda trazem à tona o papel substancial dos saberes 

experienciais para a sua atuação docente, uma vez que são considerados por elas como 

fundamentos da prática, a constituição de competência profissional, ou seja, a base do “saber-

ensinar” na EJA. Cecília Meireles enfatiza que:  
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 A gente busca, é claro, utilizar os saberes curriculares, os saberes da formação, os 

disciplinares, todos esses vem nos ajudar realmente, mas quem realmente está ali no 

nosso dia a dia alicerçando o nosso trabalho são os saberes experienciais, que vem 

contribuir muito para nossa atuação em sala de aula na EJA. [...] Mas a gente ainda 

precisa aprender muito, buscar conhecimento e sempre em sala de aula vão existir 

situações que só os saberes experienciais que vão fazer com que você contorne, com 

que você saiba lidar com situações e que seu aluno saia satisfeito né, não estamos 

aqui pra dizer que sabemos tudo né [...]Esses saberes fazem com que tenhamos 

segurança daquilo que estamos levando né, esses saberes muitas vezes fazem com 

que a gente saiba sair de certas situações né, algum conflito, desafios da modalidade 

que são muitos, não pensem que é fácil [...] (Professora Cecília Meireles).   

 

 Já a professora Clarice Lispector afirma que os saberes experienciais contribuem 

também para a sua atuação docente da seguinte forma: 

  

Esses saberes eles me transformam enquanto profissional, porque eu acredito o que 

eu sou hoje é por conta do meu início em EJA e por eu estar ainda na EJA. [...] 

Esses saberes nos mostram que devemos fazer algumas correções, faz a gente 

entender melhor a nossa prática e ter confiança naquilo que estamos fazendo, eles 

servem de apoio ao nosso trabalho pedagógico, sustentam a nossa construção no dia 

a dia (Professora Clarice Lispector).  

 

 A partir de sua experiência a professora Rachel de Queiroz destaca o seguinte: 

 

[...] os saberes experienciais [...] dão sustentação para a minha prática pedagógica, 

são saberes próximos aos alunos e atende as dificuldades deles. [...] A partir dos 

saberes da experiência fui ganhando conhecimento para saber lidar com a 

modalidade, modificando até a maneira de planejar e agir, com os saberes adquiridos 

na prática aprendi a me relacionar com os alunos [...]. Aprendi dar aula na EJA com 

a própria prática (Professora Rachel de Queiroz). 

 

Por fim, a professora Cora Coralina ressalta a seguinte questão:  

   

De acordo com a realidade né, vai surgindo desafios que você vai aprendendo a lidar 

com a prática, no dia a dia você vai ganhando mais experiência, com a prática 

aprendemos de fato a ensinar nessa modalidade, com os saberes adquiridos na 

prática vamos ganhando mais competência e habilidade para lecionar na EJA 

(Professora Cora Coralina). 

 

Os discursos das professoras expressam várias formas de contribuição dos saberes 

experienciais para a atuação docente na EJA. As narrativas das professoras Cecília Meireles e 

Cora Coralina com base nos fragmentos “sempre em sala de aula vão existir situações que só 

os saberes experienciais que vão fazer com que você contorne” e “vai surgindo desafios que 

você vai aprendendo a lidar com a prática” deixam explícito que no exercício da profissão o 

professor precisa lidar com situações que não são previstas pelos métodos científicos e exige 

habilidade, capacidade de interpretação e improvisação, sendo necessário este profissional 
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lançar mão de saberes que originam da prática, da experiência, isto é, os saberes 

experienciais. O instante do ato do pensamento, do sentimento, da palavra, de uma ação, é 

exatamente uma disposição das professoras ativamente responsável, emotiva-volitiva em 

relação aos acontecimentos na sua totalidade, no contexto de sua vida real, unitária e singular 

(BAKHTIN, 2010).   

A forma de contribuição dos saberes experienciais retratada pelas professoras também 

são ressaltadas por Tardif e Raymond quando afirmam que os saberes experienciais são: 

“saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, saberes esses que dela se originam, 

de uma maneira e de outra, e que servem para resolver os problemas dos professores em 

exercício e para sentido as situações de trabalho que lhe são próprias” (2000, p.2). Esse é um 

dos motivos pelos quais as professoras preconizam esses saberes. 

A imprevisibilidade é uma realidade do trabalho docente que exige do professor 

habilidade pessoal, competência para enfrentar situações transitórias e variáveis que permitem 

ao docente mobilizar, criar e transformar saberes. Essa situação é formadora, pois segundo 

Tardif (2014, p.49) “[...] lidar com condicionantes e situações é formador: somente isso 

permite ao docente desenvolver os habitus (isto é, certas disposições adquiridas na e pela 

prática real), que permitirão justamente enfrentar os condicionantes e imponderáveis da 

profissão”. O que se entende de toda essa situação é que os saberes experienciais emergem do 

trabalho docente buscando responder responsavelmete as demandas do cotidiano da prática 

pedagógica sem álibi e sem desculpas. 

De imediato chama a nossa atenção, os fragmentos das narrativas das professoras 

Cecília Meireles e Clarice Lispector - “Esses saberes fazem com que tenhamos segurança 

daquilo que estamos levando” e “Esses saberes nos mostram que devemos fazer algumas 

correções, faz a gente entender melhor a nossa prática e ter confiança naquilo que estamos 

fazendo” - os quais demonstram que os saberes experienciais proporcionam as professoras 

certezas, segurança, caminhos, possibilidades de atuação referentes à condição, à dinâmica e 

ao contexto da EJA na prática da profissão, ratificando sua competência para ensinar. Para 

confirmar a visão dos fragmentos das professoras, retomemos mais uma vez Tardif (2014, 

p.50), pois o autor afirma que: “Os saberes experienciais fornecem aos professores certezas 

relativas a seu contexto de trabalho na escola, de modo a facilitar sua integração”.  

Com base nas seguintes informações “Esses saberes nos mostram que devemos fazer 

algumas correções”, “Os saberes experienciais [...] são saberes próximos aos alunos e atende 

as dificuldades deles”, “A partir dos saberes da experiência fui ganhando conhecimento para 

saber lidar com a modalidade, modificando até a maneira de planejar e agir” e “com os 
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saberes adquiridos na prática aprendi a me relacionar com os alunos” das narrativas das 

professoras Clarice Lispector e Rachel de Queiroz, notamos que os saberes experienciais 

contribuem para a atuação das professoras da EJA direcionando, conduzindo, orientando e 

ressignificando a prática pedagógica. A esse respeito, compreendemos que os saberes 

experienciais apresentam consequências positivas e significativas para o fazer pedagógico das 

professoras da EJA e como uma atitude responsável/responsiva contribuem para jovens e 

adultos atuarem efetivamente nos seus respectivos contextos. 

 É relevante destacar que os saberes experienciais não se restringem a conteúdos 

restritos ou conhecimentos especializados adquiridos nas instituições de ensino superior, eles 

correspondem aos diversos objetivos, às questões e aos problemas concernentes ao trabalho 

do professor (TARDIF, 2014). Os saberes experienciais agregam-se a atividade cotidiana do 

professor e estão sujeitos basicamente às considerações e observações que esse profissional 

faz dos seus alunos, da escola, de seu trabalho, além da reflexão que exige o trabalho docente. 

Tardif (2014, p.153-154) ao fazer referência a essa questão destaca que “a natureza do saber 

dos professores deve ser compreendida em relação direta com as condições e condicionantes 

que estruturam a prática educativa: o ‘saber-ensinar’ não define tanto uma competência 

cognitiva, lógica ou científica, mas uma competência prática e pragmática”. Assim, os saberes 

experienciais desenvolvidos pelo professor encontram-se nitidamente persuadidos e 

delimitados pela prática pedagógica.      

As narrativas das professoras ainda mostram outras formas de contribuição dos 

saberes experienciais para a atuação do professor da EJA a partir dos fragmentos “mas quem 

realmente está ali no nosso dia a dia alicerçando o nosso trabalho são os saberes experienciais, 

que vem contribuir muito para nossa atuação em sala de aula na EJA”, “Esses saberes [...] 

servem de apoio ao nosso trabalho pedagógico, sustentam a nossa construção no dia a dia”, 

“os saberes experienciais [...] dão sustentação para a minha prática pedagógica” e “com a 

prática aprendemos de fato a ensinar nessa modalidade, com os saberes adquiridos na prática 

vamos ganhando mais competência e habilidade para lecionar na EJA”, os quais revelam que 

os saberes experienciais são o alicerce, o apoio, o suporte, o arcabouço, a base da ação 

pedagógica, a habilidade e a competência para exercer a docência na EJA, nesse sentido, 

representa um conjunto de saberes que fundamentam a atuação do professor da EJA no 

ambiente escolar. Nessa ótica, as professoras em seus discursos compreendem os saberes 

experienciais como eixo estruturante de sua prática pedagógica. Nas palavras de Bakhtin 

“Compreender um objeto significa compreender meu dever em relação a ele (a orientação que 

preciso assumir em relação a ele), compreendê-lo em relação a mim na singularidade do 
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existir-evento: o que pressupõe a minha participação responsável, e não a minha abstração” 

(2010, p.66).  

Para as professoras a experiência de trabalho na EJA, experiência vivida do mundo 

real na qualidade de evento, de unicidade, aberta a uma relação de alteridade consigo própria 

e com os outros, é fonte privilegiada de seu “saber-ensinar”, fonte motivadora e produtora de 

conhecimento, de certezas, o que condiz com o que Tardif e Lessard (2014, p.51) defendem, 

pois para os pesquisadores “a experiência pode ser vista como um processo de aprendizagem 

espontânea que permite ao trabalhador adquirir certezas quanto ao modo de controlar fatos e 

situações do trabalho que se repetem”. Com o intuito de elucidar essa questão, iniciamos com 

a narrativa de Cecília Meireles que evidencia o seguinte: 

 

[...] a gente acaba é [pausa] realmente mudando muitas vezes algumas concepções, 

porque o que era ideal, o que eu achava que era realmente interessante, com os 

estudos, com as leituras, com as formações muita coisa mudou com a prática, a 

gente percebe que hoje a EJA, Educação de Jovens e Adultos, ela precisa ter um 

olhar diferenciado né, não é simplesmente uma teoria e vir aqui e contemplar, pelo 

contrário né, eu acredito que a experiência mudou sim a minha concepção da EJA, 

com a minha experiência hoje eu falo com mais segurança, eu consigo hoje ter mais 

maturidade enquanto professora [...] ( Professora Cecília Meireles). 

 

Já a professora Cora Coralina destaca que “[...] quando ensinava outro nível não tinha 

o conhecimento prático da EJA que adquiriu com a experiência, a interação com os jovens e 

adultos também é muito diferente dos outros alunos da educação regular”. 

 Por sua vez, Clarice Lispector salienta:  

 

[...] eu acredito que a experiência me transformou enquanto profissional. Assim, 

mudou significativamente no sentido de eu querer mais, de eu ter mais cede do 

saber, assim, de querer me reconstruir mesmo a cada dia [...] a minha primeira 

experiência profissional foi em EJA [...] o primeiro ano talvez estava no escuro, e 

assim tudo vai clareando com a experiência né (Professora Clarice Lispector, grifo 

nosso).   

 

E por fim, Rachel de Queiroz ressalta que “A experiência mudou, muitas coisas na 

minha maneira de pensar e até mesmo na maneira de agir né [pausa], às vezes pensava de uma 

forma, com a prática comecei a aprender mais e a pensar diferente, adquirir mais 

conhecimentos [...]”.     

Inferimos a partir dessas percepções reveladas pelas narrativas das professoras que a 

experiência na EJA permite transformar o professor enquanto profissional, mudar concepções 

sobre a modalidade, modificar maneiras de pensar e agir, ter mais segurança e maturidade, 

dispor de mais vontade de aprender, adquirir conhecimentos, habilidades e competências para 
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atuar na EJA. Segundo Bakhtin (2010, p. 85), “No momento em que realmente vivo a 

experiência de um objeto – mesmo que apenas pense nele – o objeto se torna um momento 

dinâmico daquele evento em curso que é o meu pensá-lo-experimentá-lo; ele adquire, assim, o 

caráter de alguma coisa por se realizar [...]”. O filósofo complementa tal posição ao afirmar 

que experienciar um objeto quer dizer tê-lo como unicidade real e esta presume a relação com 

a sua própria singularidade. 

Ao longo desse subtítulo, podemos constatar que os saberes experienciais são 

conhecimentos fundamentais para a atuação docente na EJA, uma vez que é um saber 

reflexivo, crítico, formador, propicia segurança e certezas necessárias à profissão, próximo da 

realidade, contempla as necessidades e as dificuldades do contexto, ajuda contornar situações 

que a teoria não explica, idealiza modelos de ensino, compreende e ressignifica a prática 

pedagógica e alicerça a ação docente. Importa aqui reconhecer, diante de tais contribuições, 

que os saberes experienciais desenvolvem, transformam, sustentam e fundamentam a prática 

pedagógica, a ação das professoras na EJA. Os saberes experienciais desenvolvidos pelas 

professoras respondem ao outro, os alunos, constituindo-os como um ato 

responsável/responsivo, “uma assinatura” de quem o pratica como um dever.     

Tendo em vista os aspectos observados, compreendemos que a experiência de trabalho 

é uma possibilidade para obtenção de saberes da profissão, saberes que servem de base para o 

“saber-ensinar”, por essas razões que, segundo as professoras, os saberes experienciais 

constituem o alicerce para exercer a docência na EJA, em outras palavras, permite-nos afirmar 

que esses saberes constituem realmente “o núcleo vital do saber docente” (TARDIF, 2014, 

p.54) onde emergem os conhecimentos, as aprendizagens, ações, procedimentos e práticas que 

os professores desenvolvem a partir do exercício diário de sua profissão. Portanto, 

presumimos que o significado e a importância que as professoras da EJA outorgam aos 

saberes experienciais sugerem significativas contribuições para se pensar a EJA e caminhos 

de formação docente para essa modalidade educativa.          
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 A presente dissertação que nasceu dos desafios, das inquietações, das dúvidas, das 

certezas e dos anseios proporcionados pela nossa experiência docente na EJA foi direcionada 

pela seguinte indagação: De que forma os saberes experienciais contribuem para a atuação 

docente nos anos iniciais do ensino fundamental na EJA? A partir deste questionamento, e 

com o intuito de subsidiar a questão fundante, objetivamos compreender de que forma os 

saberes experienciais contribuem para atuação docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental na EJA. Desse modo, nossa pesquisa apresentou como proposição discutir as 

formas de contribuição dos saberes experienciais dos professores da EJA através da ótica 

desses profissionais. 

  Acreditamos que compreender as formas de contribuição dos saberes experienciais 

para a atuação dos professores na EJA a partir do olhar desses sujeitos é condição essencial 

para orientação do trabalho docente na EJA, potencialização da prática pedagógica nessa 

modalidade, mobilização e construção de novos saberes necessários ao ensino de jovens e 

adultos, profissionalização desse ensino, construção de uma identidade profissional dos 

professores da EJA e ressignificação dos processos formativos da referida modalidade.  

 Durante a trajetória dessa pesquisa, que nos proporcionou uma amálgama de 

sentimentos, momentos de conquista, alegria, desafios, parceria, medo, ansiedade, reflexão, 

aprendizado, solidão e realizações, buscamos suporte em teóricos que se dedicam ao estudo 

dos saberes docentes, especificamente os saberes experienciais, pesquisas realizadas acerca da 

temática, instituições educacionais (secretaria de educação e escolas), professores da EJA e 

suas práticas pedagógicas com o propósito de compreender o nosso objeto de pesquisa, 

reconstruir e construir novos saberes.  

 A pesquisa de natureza qualitativa, a abordagem do método autobiográfico, e a análise 

dialógica do discurso baseada na concepção do filósofo Mikhail Bakhtin, especificamente 

sobre as discussões em torno dos atos responsáveis /responsivos, possibilitou-nos elucidar as 

formas de contribuição dos saberes experienciais para a atuação do professor da EJA nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Por intermédio das narrativas autobiográficas de quatro 

professoras da EJA, sujeitos ativos que colaboraram e protagonizaram esta pesquisa, foi 

possível apreender o explícito e o implícito a respeito das experiências formativas vivenciadas 

por elas, da sistematização do ensino e de suas práticas pedagógicas e das contribuições dos 

saberes experienciais para atuação docente na modalidade.    
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 A sistematização das análises empreendidas a partir dos discursos das professoras 

permitiu responder o objetivo de verificar a contribuição dos diversos cursos de formação 

realizados pelas professoras para sua atuação docente. As narrativas das professoras retratam 

que os cursos de formação inicial e continuada que foram feitos por estas profissionais 

contribuíram para suas atuações docentes na EJA, pois os saberes mobilizados e obtidos nos 

espaços de formação docente foram de grande serventia e importância para o 

desenvolvimento e o sucesso de seus trabalhos, possibilitaram apresentar um perfil adequado 

para trabalhar com a modalidade e ratificar um conhecimento apropriado para ensinar jovens 

e adultos. No entanto, as professoras afirmam em suas narrativas que a formação sozinha não 

contempla totalmente as necessidades do trabalho, porque é breve, sucinta. Entendem que os 

saberes experienciais é o melhor caminho, contemplam as especificidades da EJA, é alicerce 

para atuação docente na modalidade, pois através da experiência mobilizam e constroem 

saberes necessários ao ensino de jovens e adultos. 

 Desta maneira, certificamos que os saberes experienciais além de serem constituídos 

dos conhecimentos mobilizados, construídos e retraduzidos nas práticas de sala de aula, 

também estão incorporados dos saberes da formação profissional, disciplinares e 

curriculares. Apesar da formação docente na EJA não ser o foco desta pesquisa, dela não se 

desvia, uma vez que o destaque são os saberes experienciais, ou seja, conhecimentos 

formados da experiência e reconhecidos por ela (TARDIF, 2014).   

Com a realização desta pesquisa pudemos constatar diferentes motivações que 

definem a inserção das professoras no ensino na EJA. Duas professoras foram motivadas a 

ensinar jovens e adultos devido às circunstâncias profissionais ligadas às oportunidades de 

trabalho, sem a manifestação, à priori, da vontade de ser docente na modalidade. Já as outras 

duas professoras afirmaram ter um desejo pessoal para trabalhar com a EJA incentivado pela 

especificidade da modalidade e de seu público. Apesar das diferentes motivações para 

exercer a docência na EJA, compreendemos através das narrativas que todas as professoras 

permanecem atuando na área porque se identificaram com a modalidade. 

 Nos discursos das professoras a respeito do perfil de seus alunos foi possível 

identificar que estas profissionais dispõem de um olhar sensível ao reconhecer as 

especificidades desses discentes, enxergam-lhes como sujeitos protagonistas, possuidores de 

experiências, culturas e saberes, cidadãos que tiveram seus direitos negados, deixando de 

lado a imagem equivocada de reprovados, defasados e evadidos. As professoras apresentam 

uma compreensão significativa sobre o perfil de seu público alvo e conhece a fundo as 

especificidades de seus alunos, ou seja, possuem um conhecimento relevante para mobilizar 
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saberes, ensinar e refletir acerca da EJA. Cabe destacar também, que ao nos remetermos ao 

objetivo de constatar se os saberes experienciais mobilizados pelos professores contemplam 

as especificidades do educando da EJA, as professoras relatam que os saberes adquiridos na 

sua prática, isto é, os saberes experienciais atendem as especificidades de seus alunos na 

EJA, proporcionam referenciais que contribuem para uma prática pedagógica que 

consideram as especificidades da modalidade, tendo uma maior probabilidade de obter êxito 

no processo de ensino-aprendizagem. 

As narrativas das professoras explicitam que o ensino da EJA nas escolas em que 

trabalham, nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, primeiro segmento está 

organizado sob a ótica da seriação, em duas etapas, sendo a primeira correspondente a 1ª e 2ª 

série e a segunda equivalente a 3ª e 4ª série. Cada etapa do curso ofertado, apenas no 

noturno, está dividida em quatro unidades compatível a um ano letivo, podendo ser 

concluído em dois anos. Das quatro professoras, duas lecionam em turmas multisseriadas 

com as duas etapas (1ª a 4ª série) e expõem que encontram mais dificuldade para trabalhar, 

entretanto reconhecem a multisseriação e a diversidade por serem consideradas um aspecto 

na realidade concreta. Apenas uma docente afirma que a organização do ensino da EJA, na 

escola onde trabalha, não contempla totalmente o objetivo proposto para a citada 

modalidade, pois existem muitas coisas a melhorar. 

 As análises demonstraram que no município não há uma proposta curricular 

pedagógica para EJA, isto significa que a Secretaria de Educação não apresenta às escolas e a 

comunidade os princípios que irão orientar o currículo e as práticas pedagógicas na 

modalidade. Apesar do município ainda não possuir o referido documento, as escolas em que 

as quatro professoras colaboradoras desta pesquisa fazem parte possuem o PPP, o qual 

contempla a EJA. Com relação à preparação diária para exercer a docência na EJA, as 

professoras destacam o planejamento, a formação continuada e a troca de experiência como 

os modos fundamentais de organização cotidiana para atuar na modalidade. Constatamos nas 

análises das narrativas das professoras que a realidade que elas encontram na sala de aula, a 

necessidade e os desejos de seus alunos, o que é significativo para eles, o que possibilita 

incluir no processo de alfabetização e letramento e formar sujeitos aptos a exercerem sua 

cidadania na sociedade são os critérios utilizados, por elas, para selecionar os conteúdos que 

serão trabalhados em suas aulas. As narrativas, também, certificaram a flexibilidade de 

currículo e de tempo na EJA.  

Outro ponto de destaque, nesta dissertação, diz respeito ao objetivo de identificar 

aspectos que interferem, de forma positiva e negativa, na prática pedagógica dos professores 
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nos anos iniciais na EJA. De forma positiva, os dados encontrados na análise do discurso 

identificam o desejo de aprender dos alunos, a construção de vínculo de amizade entre 

professor e aluno, a frequência dos discentes e a construção do conhecimento como aspectos 

que interferem na atuação docente na modalidade, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem de jovens e adultos.  

Como aspectos negativos que interferem no desenvolvimento da prática pedagógica 

das professoras da EJA e que as impedem de chegar a resultados significativos, as 

informações apontam a dificuldade do aluno em frequentar regularmente ou mesmo 

permanecer na escola, a inexistência de uma proposta pedagógica da Secretaria de Educação 

para a EJA, isto é, a falta de um direcionamento pedagógico que conceda identidade à EJA do 

município e a dificuldade de aprendizagem. Diante destes aspectos, as professoras enfatizam a 

criatividade, a motivação, o diálogo, a escuta, a identificação da dificuldade de aprendizagem 

como estratégias para o enfrentamento dos problemas que interferem nas suas práticas 

pedagógicas. 

Os dados desta investigação permitiram detectar que as professoras mobilizam na sua 

prática docente na EJA os saberes da formação profissional, os disciplinares, os curriculares 

e os experienciais. No entanto, as docentes destacam os saberes experienciais como os 

saberes que melhor contribuem para a sua atuação docente, como eixo estruturante da sua 

prática pedagógica, como “fundamentos de sua competência” (TARDIF, 2014). Essa posição 

axiológica se deve a utilidade, funcionalidade e ao nível de contribuição dos saberes 

experienciais na atuação docente na EJA, ou seja, esses saberes têm relevância para o 

professor devido a seu suporte, a sua colaboração, a sua proximidade com a realidade do 

trabalho docente na modalidade. Nesse sentido, a supremacia dos saberes experienciais 

justifica-se pela submissão da prática docente a saberes que ela produz, controla e intervém 

na forma e conteúdos, além de possibilitar conhecer demasiadamente a docência na EJA, 

corresponder às exigências de um contexto específico e contemplar as necessidades 

existentes.   

Na esteira deste trabalho, as análises das narrativas evidenciam as formas de 

contribuição dos saberes experienciais na atuação docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na EJA, respondendo o objetivo principal desta dissertação. Os saberes 

experienciais contribuem de várias formas com o trabalho docente na modalidade, pois foi 

possível verificar nos discursos das professoras que é um saber útil, necessário, coerente com 

a atuação docente, atende aos objetivos educacionais, contempla o contexto e as 

especificidades da EJA, norteia a ação do professor, corresponde às expectativas da função 
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da profissão, portanto, é um saber que está a serviço da ação docente. Em vista disso, 

podemos descrever os saberes experienciais como práticos, funcionais, operativos, 

normativos, uma vez que são originários do trabalho do professor, elementos integrantes da 

cultura em ação, adequados e empregados com base nas necessidades e nos desafios da 

prática docente (TARDIF, 2014).  

As análises dos discursos também revelam que uma das formas dos saberes 

experienciais contribuírem para a atuação das professoras na EJA é em razão desses saberes 

serem interativos, movidos e formados no contexto de interações entre o professor e os 

outros atores educativos. Os saberes experienciais adquiridos no âmbito dessa interação 

recorrem a procedimentos de interpretação de situações repentinas, imprevistas, inconstantes 

e complexas. As múltiplas interações que ocorrem no processo educativo e que constituem 

os saberes experienciais interferem positivamente na ação e na prática pedagógica das 

professoras e influenciam, consideravelmente, nos seus trabalhos em sala de aula. 

Percebemos, a partir das análises,  que os saberes experienciais mobilizados na interação das 

professoras com seus alunos na EJA estão impregnados de afetividade e da valorização do 

outro. Desse modo, é perceptível que por serem interativos os saberes experienciais 

fornecem certezas significativas às professoras e contribuem para a atuação docente na EJA.  

Uma das grandes questões que se apresenta nas narrativas das professoras é a 

concepção de que os saberes experienciais contribuem para a atuação docente na EJA, porque 

são formadores docentes, são a base do “saber-ensinar”, portanto, são considerados 

conhecimentos fundamentais para o trabalho do professor na modalidade. As análises 

possibilitaram compreender que os saberes experienciais propiciam certezas, segurança, 

caminhos, possibilidades de atuação concernentes ao contexto da EJA, além de permitirem 

retraduzir à formação do professor, orientar e ressignificar sua ação docente. A docência na 

modalidade proporciona as professoras mobilizarem, incorporarem, construírem e 

reconstruírem saberes necessários para a sua atuação docente. Diante de tais contribuições, as 

professoras identificam os saberes experienciais como eixo estruturante de sua prática 

pedagógica na EJA, o que não significa desconsiderar os saberes da formação profissional, 

disciplinares e curriculares. 

 A partir do que verificamos, podemos confirmar que os saberes experienciais dos 

professores da EJA como um ato responsável/responsivo são fundamentais para a atuação e 

formação destes profissionais, além de contribuir significativamente para a educação de 

jovens e adultos.  Não nos restam dúvidas de que a apropriação destes saberes nos apontam 

caminhos para se pensar a prática pedagógica na EJA e a formação docente para essa 
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modalidade educativa.     

Uma constatação relevante que nos chamou atenção ao longo da pesquisa e 

necessitamos socializar foi à oportunidade de presenciar e experienciar a satisfação, o 

prazer, o contentamento, o encantamento e o entusiasmo das professoras ao narrar sobre a 

docência na EJA. Percebemos, durante as narrativas autobiográficas, o brilho nos olhos de 

quem acredita no ato educativo, que tem esperança e enxerga a EJA como possibilidade de 

transformação e de conquista. Os professores da EJA precisam ser ouvidos, valorizados, 

pois as suas experiências têm muito a nos ensinar e caminhar em direção a uma formação 

docente mais consistente, por isso enfatizamos a importância de pesquisas que possam dar 

voz aos professores.   

É importante ressaltar que este objeto não está esgotado, permanecendo aberto a 

novas leituras, assim, por considerá-lo relevante recomendamos para novas pesquisas, as 

seguintes temáticas: a) saberes experiências de professores da EJA que se encontram diante 

de alunos com necessidades educacionais especiais; b) saberes experiências de professores 

da EJA no contexto de escolas quilombolas; c) saberes experiências de professores da EJA 

no contexto de escolas indígenas; d) saberes experienciais de professores da EJA em 

sistemas prisionais.   

Esta dissertação nos permitiu aprofundar conhecimentos no campo da EJA e dos 

saberes docentes, em busca de novos caminhos possíveis e de perspectivas de uma educação 

significativa para alunos e professores neste contexto. Dessa forma, esperamos com esta 

pesquisa contribuir com a prática pedagógica de professores de jovens e adultos, com o 

desenvolvimento de políticas públicas para a modalidade, com a construção de uma 

identidade profissional dos professores, com a formação de acadêmicos, além de favorecer 

debates e reflexões sobre as contribuições dos saberes experienciais na EJA.  
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APÊNDICE A 

 

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

   LINHA DE PESQUISA CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

Poções,____ de _____ de 2017. 

 

 

 

Ilma. Sra. Cíntia Severino Mascarenhas 

Secretária Municipal de Educação de Poções 

 

Prezada Senhora, 

 

Solicitamos de V.Sª a autorização para a realização, na rede municipal 

de ensino, da Pesquisa intitulada “Saberes experienciais e suas contribuições 

para atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Educação 

de Jovens e Adultos” que tem como objetivo compreender de que forma os 

saberes experienciais contribuem para atuação docente nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos. Para isso, tomaremos 

algumas informações dos professores por meio de narrativas autobiográficas. 

Ressaltamos que o anonimato dos professores colaboradores e da unidade de 

ensino será preservado, bem como será respeitada a sua integridade física, 

psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. 

Desde já agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________________ 

Camila Moreira Alves 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB 
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APÊNDICE B 

 

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

   LINHA DE PESQUISA CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

Poções,____de_____de 2017. 

 

 

Ilma. Sra. ............................................ 

Diretora da Instituição Coparticipante  

 

Prezada Senhora, 

Solicitamos de V.Sª a autorização para a realização, nesta unidade de 

ensino, da Pesquisa intitulada “Saberes experienciais e suas contribuições para 

atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Educação de 

Jovens e Adultos” que tem como objetivo compreender de que forma os saberes 

experienciais contribuem para atuação docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na Educação de Jovens e Adultos. Para isso, tomaremos algumas 

informações dos professores por meio de narrativas autobiográficas. 

Ressaltamos que o anonimato dos professores colaboradores e da unidade de 

ensino será preservado, bem como será respeitada a sua integridade física, 

psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. 

Desde já agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________ 

Camila Moreira Alves 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB 
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APÊNDICE C 

 

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SU DOESTE DA BAHIA – UESB 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

   LINHA DE PESQUISA CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

 

Poções,_____de_____de 2017. 

 

 

 

 

 

Prezado professor, 

 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Saberes 

experienciais e suas contribuições para atuação docente na Educação de 

Jovens e Adultos” que tem como objetivo compreender de que forma os saberes 

experienciais contribuem para atuação docente  nos  anos iniciais do Ensino 

Fundamental na Educação de Jovens e Adultos. Para isso, tomaremos algumas 

informações por meio de narrativas autobiográficas. Ressaltamos que seu 

anonimato será preservado, bem como será respeitada a sua integridade física, 

psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. 

Desde já agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________ 

Camila Moreira Alves 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB 
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APÊNDICE D 

 

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SU DOESTE DA BAHIA – UESB 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

   LINHA DE PESQUISA CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 
“Saberes experienciais e suas contribuições para atuação docente nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental na EJA”. Neste estudo pretendemos compreender de que 
forma os saberes experienciais construídos pelos professores contribuem para 
atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que a proposta de pesquisa 
ainda não foi contemplada, os estudos que tem como foco os saberes experienciais, 
voltados a EJA, ainda são incipientes no que tange a complexidade desta 
modalidade de ensino, necessitando de mais pesquisas nessa área.  

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Para a coleta 
dos dados tomaremos informações por meio de narrativas autobiográficas. Após as 
entrevistas por meio de narrativas você poderá verificar o que foi registrado e 
permitir ou não o uso das informações obtidas. Os dados coletados serão usados na 
produção de uma dissertação de mestrado e, estes serão analisados apenas pelos 
pesquisadores e os resultados serão utilizados, somente, para fins científicos. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 
Você será esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para 
participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 
participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 
participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que é 
atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este 
estudo apresenta risco mínimo, pois não se realiza nenhuma intervenção ou 
modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos 
indivíduos que irão participar do estudo, visto que só serão realizadas narrativas 
autobiográficas elaboradas através de uma entrevista.  

Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização 
no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios 
deste estudo são contribuir com a Educação de Jovens e Adultos na construção de 
novas práticas pedagógicas, propostas curriculares, ações políticas eficientes, 
cursos para uma formação sólida de professores, além de ser um contributo 
científico por ser um investimento em estudos voltados à identificação de 
conhecimentos específicos para a formação de profissionais de EJA. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 
material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 
dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
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responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 
termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 
será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
 

 

 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) 

dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Vitória da Conquista, ____ de ______________ de 2017 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CAMILA MOREIRA ALVES 

ENDEREÇO: RUA ALMIR DA ROCHA E SILVA, 410, ALTO DO RECREIO, POÇÕES – BA.  

FONE: (77) 98831-9535 / E-MAIL: MYLLAMALVES@YAHOO.COM.BR 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

Impressão digital (se for o caso) 
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CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
SUDOESTE DA BAHIA - UESB/BA 

Endereço: Avenida José Moreira Sobrinho, s/n 
Bairro: Jequiezinho 

UF: BA 
Telefone: (73)3528-9727 

Município: JEQUIE 

CEP: 45.206-510 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

APÊNDICE E 

 

 

 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: SABERES EXPERIENCIAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 

ATUAÇÃO DOCENTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA EJA 

Pesquisador: CAMILA MOREIRA ALVES 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 73003217.4.0000.0055 

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.320.077 

 

Apresentação do Projeto: 

A presente pesquisa busca compreender de que forma os saberes experienciais 

contribuem para atuação docente nos anos inicial do ensino fundamental na EJA. A 

relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de mera transmissão, 

mas sobretudo, de construção e incorporação. Os saberes construídos através da 

experiência docente é elemento chave para a prática pedagógica, pois são incorporados 

pelo professor, tornando-se elemento fundamental para atuação docente. 

 

 

 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
SUDOESTE DA BAHIA - UESB/BA 

Endereço: Avenida José Moreira Sobrinho, s/n 
Bairro: Jequiezinho 

UF: BA 
Telefone: (73)3528-9727 

Município: JEQUIE 

CEP: 45.206-510 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

 

 

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo Primário: 

Compreender de que forma os saberes experienciais construídos pelos professores 

contribuem para atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na EJA. 

Objetivo Secundário: 

Observar se os saberes experienciais construídos pelos professores contemplam as 

especificidades do educando na EJA; 

Verificar a contribuição dos diversos cursos de formação realizados pelos professores 

para sua atuação docente na EJA; 

Identificar aspectos que interferem na prática pedagógica dos professores nos anos iniciais 

na 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Segundo a pesquisadora este estudo apresenta risco mínimo, pois não se realiza nenhuma 

intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e 

sociais dos indivíduos que irão participar do estudo, visto que só serão realizadas 

narrativas autobiográficas elaboradas através de uma entrevista. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante, pois pretende compreender os novos enfoques epistemológicos, 

didático pedagógicos no ensino fundamental 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

A pesquisadora apresenta os termos exigidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Recomendações: 

Não se aplica  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

A pesquisadora atendeu as pendências anteriores. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em reunião extraordinária do dia 06/10/2017, a plenária aprovou o parecer do relator. 

 
 

Continuação do Parecer: 2.320.077 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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Endereço: Avenida José Moreira Sobrinho, s/n 
Bairro: Jequiezinho 

UF: BA 
Telefone: (73)3528-9727 

Município: JEQUIE 

CEP: 45.206-510 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
SUDOESTE DA BAHIA - UESB/BA 

 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS
_DO_P 

28/08/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_847709.pdf 12:59:38  

TCLE / Termos de TERMO_DE_CONSENTIMENT
O_LIVR 

28/08/2017 CAMILA MOREIRA Aceito 

Assentimento / E_E_ESCLARECIDO_2.docx 12:59:01 ALVES  

Justificativa de     

Ausência     

Projeto Detalhado / PROJETO_DE_PESQUISA_Ca
mila.pdf 

28/08/2017 CAMILA MOREIRA Aceito 

Brochura  12:58:19 ALVES  

Investigador     

Outros Termo_autorizacao_de_imagem
_depoi 

04/08/2017 CAMILA MOREIRA Aceito 

 mentos.doc 15:27:40 ALVES  

Cronograma CRONOGRAMA_DAS_ATIVIDA
DES_P 

04/08/2017 CAMILA MOREIRA Aceito 

 ROJETO_CAMILA.docx 15:22:06 ALVES  

Outros Autorizacao_pesquisa.pdf 19/07/2017 CAMILA MOREIRA Aceito 
  18:27:02 ALVES  

Outros Roteiro_Narrativas_Autobiografic
as.docx 

19/07/201
7 

18:03:01 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

Outros Declaracao_comprometimento.p
df 

06/01/201
7 

14:57:08 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

Outros Declaracao_nao_iniciada_pesqu
isa.pdf 

06/01/201
7 

14:56:15 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

Outros Declaracao_orientador.pdf 06/01/201
7 

14:55:26 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

Outros Oficio_comite_etica.pdf 06/01/201
7 

14:54:22 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Declaracao_Camila.pdf 06/01/201
7 

14:51:47 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_Rosto_Pesquisa.pdf 06/01/201
7 

14:50:39 

CAMILA MOREIRA 
ALVES 

Aceito 

 

 

 
 
 

 

 

Continuação do Parecer: 2.320.077 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
SUDOESTE DA BAHIA - UESB/BA 

Endereço: Avenida José Moreira Sobrinho, s/n 
Bairro: Jequiezinho 

UF: BA 
Telefone: (73)3528-9727 

Município: JEQUIE 

CEP: 45.206-510 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

 

 

 

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

 

JEQUIE, 06 de Outubro de 2017 

 
 

Assinado por: 

Ana Angélica Leal Barbosa  

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação do Parecer: 2.320.077 
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APÊNDICE F 

 

 

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

   LINHA DE PESQUISA CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

 

ROTEIRO NORTEADOR DAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS 

 

 O presente roteiro faz parte da pesquisa intitulada Saberes experienciais e suas 

contribuições para atuação docente nos anos iniciais do ensino fundamental na Educação de 

Jovens e Adultos que compõe o trabalho de dissertação do Programa de Pós- Graduação em 

Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esta pesquisa é desenvolvida por 

Camila Moreira Alves sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Denise Aparecida Brito Barreto e 

objetiva compreender de que forma os saberes experienciais construídos pelos professores 

contribuem para atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

 

1. Dados de Identificação 

1.1.  Nome fictício: 

1.2.  Qual a sua idade? 

1.3. Sexo: 

 

2. Atuação e Formação docente 

2.1. Qual curso você realizou na Graduação? 

2.2. Em que ano você concluiu a graduação? 

2.3. Qual é a instituição de ensino responsável pelo curso de graduação que você cursou? 

2.4. Qual curso você realizou na pós-graduação? 

2.5. Qual o ano de conclusão da sua pós-graduação? 

2.6. Qual a instituição de ensino responsável pelo curso que você realizou na de pós-

graduação? 

2.7. Qual o seu tempo de atuação como docente? 

2.8. Qual o seu tempo de atuação como docente na EJA? 

2.9. Você exerce outra atividade profissional ou tem dedicação exclusiva para EJA? 
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2.10. Qual o seu nível de escolaridade ao assumir a docência na EJA? 

2.11. Quais séries dos anos iniciais do Ensino Fundamental você leciona na EJA? 

2.12. Além da graduação e pós-graduação você realizou outros cursos durante a atuação 

docente na EJA? Quais? 

2.13. Esses cursos foram direcionados a EJA? Contribuíram para a sua atuação docente na 

EJA? 

2.14. Fale sobre a sua formação docente para atuar na EJA? 

2.15 Durante a sua formação inicial e continuada teve algum contato com teorias e 

metodologias de ensino voltadas para EJA? Elas contribuíram para sua prática pedagógica?  

 

3. Proposta Curricular da EJA  

3.1. No município de Poções existe uma proposta curricular para EJA? 

3.2. O projeto político pedagógico desta escola contempla a EJA? 

3.3. Como é organizado o ensino da EJA nesta escola? 

3.4. Você acha que a organização do ensino da EJA na escola onde você trabalha contempla o 

objetivo proposto para essa modalidade educativa? 

3.5. Quais critérios você utiliza para escolher os conteúdos a serem trabalhados em suas 

aulas? 

 

4. A prática pedagógica na EJA   

4.1. Qual o motivo de sua escolha para trabalhar com a EJA? 

4.2. Para você, o que significa ser professor da EJA? 

4.3. Para você, ser professor da EJA é diferente de ser professor da educação dita “regular”? 

Por quê? 

4.4. Na sua concepção, quem são os alunos da EJA ? 

4.5. Você considera que os professores da EJA necessitam ter quais conhecimentos para atuar 

nesta modalidade educativa? 

4.6. Quais aspectos interferem de forma positiva e negativa em sua prática pedagógica em 

EJA? O que você faz para superar os aspectos negativos? 

4.7. Como você se preparou/prepara para exercer a docência em EJA? 

4.8. Você utiliza o livro didático nas suas aulas?  

4.9. O livro didático contempla a modalidade da EJA e a realidade dos alunos? 

4.10. Quais outros materiais didáticos você utiliza em suas aulas?  
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4.11. Como é realizado o planejamento das aulas? 

 

5. Saberes docentes na EJA   

5.1. Julgando que os saberes docentes se compõem de vários saberes provenientes de 

diferentes fontes, Maurice Tardif (2014) classifica-os tipologicamente em saberes da 

formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares, e saberes experienciais. 

Dentre estes, quais saberes são mobilizados e melhor contribuem durante a sua atuação 

docente na EJA?   

5.2.  Para você, que outros saberes o(a) professor(a) precisa ter para construir a sua prática 

docente com seus alunos da EJA? 

5.3. Você acredita que hoje domina mais saberes para o exercício da docência em EJA de 

quando iniciou? Por quê?  

 

6. Saberes experienciais na EJA 

6.1. De que forma os saberes adquiridos em sua prática (saberes experienciais) contribuem 

para sua atuação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental na EJA? 

6.2. Você considera que os saberes adquiridos em sua prática (saberes experienciais) 

contemplam as especificidades de seus educandos na EJA? 

6.3. Sua concepção em relação à docência na EJA mudou durante sua experiência nesta 

modalidade educativa? Explique. 

 

7.  Você gostaria de relatar algo que não foi evidenciado? 

  

 

 
 


