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RESUMO 
 

A proposta deste estudo é a de investigar a visão que coordenadoras, docentes 
formadoras e professoras participantes expressam sobre dois cursos de Formação 
Continuada para professores de Educação de Jovens e Adultos, realizados em um 
município da Grande São Paulo, no período de 2000 a 2004, pós-municipalização do 
ensino. A coleta de dados foi realizada no período de 2004 a 2005, por meio de 
procedimentos metodológicos que incluíram: a) realização de entrevistas (com auxílio 
de roteiro construído e testado com essa finalidade) com 01 profissional da Secretaria 
Municipal de Educação responsável pela coordenação dos Cursos, 02 professoras 
formadoras em exercício nos Cursos e 12 das 60 professoras de EJA que participaram 
dos cursos; e b) realização de análise documental envolvendo a legislação atual 
norteadora da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e documentação especifica 
produzida para e pelas formadoras e professoras participantes dos cursos alvos deste 
estudo. Os dados obtidos foram organizados em quadros-síntese e analisados à luz do 
referencial teórico oferecido por autores que estudam a escola na sua relação com a 
estrutura social e a cultura (Pérez Gómez); que estudam as relações entre formação 
inicial e continuada de professores e ambiente escolar (Nóvoa, Huberman, Zeichner, 
Marin, Mizukami, Candau, Giovanni) e que estudam as questões relativas à EJA 
(Arroyo, Soares e Ribeiro).  

Os resultados revelam que há aspectos básicos dos Cursos, recorrentemente 
mencionados nas entrevistas e documentos que, quando contrapostos à realidade das 
classes de EJA e às necessidades de seus alunos e professoras, ora são considerados 
positivos, ora são considerados negativos pelas profissionais entrevistadas. Ou seja, as 
dinâmicas e atividades realizadas, a troca de experiências entre as professoras 
participantes, os momentos de reflexão, as leituras realizadas, a teoria e a prática 
oferecidas, os conteúdos trabalhados, os materiais e equipamentos utilizados, a 
organização e uso do tempo e dos espaços ocupados pelos Cursos, os trabalhos em 
grupo, a atuação das formadoras – não são elementos considerados absolutos na 
avaliação dos Cursos. Exatamente por isso, a análise desse conjunto de opiniões das 
diferentes profissionais envolvidas nos Cursos permite compor um quadro de 
informações essenciais para se repensar novas ações dessa natureza. 
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ABSTRACT 
   

The aim of this study is to investigate the vision that coordinators, formative 
teachers and participant teachers express on two courses of Continuous Formation for 
teachers of Youth and Adult Education (EJA), accomplished in a city of Greater São 
Paulo area, from 2000 to 2004, in the teaching post-municipalization period. The data 
collection was accomplished from 2004 to 2005, through methodological procedures 
which included: a) accomplishment of interviews (aided by a built and tested script) 
with 01 professional from the Municipal Secretary of Education, responsible for the 
coordination of the Courses, 02 active formative teachers in the Courses and 12 from 60 
teachers of Youth and Adult Education that participated in the courses; and b) 
accomplishment of documental analysis involving the current legislation of the Youth 
and Adult Education in Brazil and specific documentation produced for and by the 
formative and participant teachers of the target courses of this study. The obtained data 
were organized in synthesis tables and analyzed according to the theoretical reference 
offered by authors that study the school in its relationship with the social structure and 
the culture (Pérez Gómez); authors that study the relationships between teachers’ initial 
and continuous formation and school environment (Nóvoa, Huberman, Zeichner, Marin, 
Mizukami, Candau, Giovanni) and authors that study the subjects related to Youth and 
Adult Education (Arroyo, Soares and Ribeiro).    

The results reveal that there are basic aspects of the Courses, currently 
mentioned in the interviews and documents that, when opposed to the reality of the 
Youth and Adult Education classes and their students’ and teachers’ needs, sometimes 
are considered positive, sometimes negative by the interviewed professionals. In other 
words, the accomplished dynamics and activities, the change of experiences among the 
participant teachers, the moments of reflection, the accomplished readings, the offered 
theory and practice, the dealt contents, the materials and equipments used, the 
organization and use of the time and the spaces used in the Courses, the group works, 
the performance of the formative teachers - they are not considered absolute elements in 
the evaluation of the Courses. Because of that, the analysis of that group of the different 
professionals’ opinions involved in the Courses allows us to compose a table of 
essential information to rethink new actions of that nature.   
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Introdução 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) Os docentes devem viver a aventura do conhecimento, da busca e do 

contraste crítico e reflexivo se querem provocar nas novas gerações o amor 

pelo saber e o respeito pela diversidade e pela criação; devem amar a 

democracia e se comprometer com suas exigências de compreensão 

compartilhada se querem criar um clima de relações solidárias e se 

pretendem construir a comunidade democrática de aprendizagem. Viver a 

cultura crítica é amá-la, reproduzi-la e desfrutá-la tanto como trabalhá-la e 

recriá-la em cada disciplina, em cada problema, em cada sinal, em cada 

projeto. 

                                                                 

                                                                                              

     (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p.304) 
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A Educação de Jovens e Adultos tem sido alvo crescente de pesquisas na última 

década e é cada vez mais crescente, em vários setores da sociedade, a preocupação com o 

acesso e a melhoria da educação dessa parcela da população excluída prematuramente do 

processo de escolarização. Contudo, apesar da conscientização de uma parcela significativa 

da população a esse respeito, da crescente produção acadêmica em torno dessa temática e 

de iniciativas governamentais e não-governamentais para implantar projetos e traçar novas 

diretrizes para a educação desse público e de uma escola pública que se propõe a atingir 

melhor qualidade de atuação, esse ainda é um grande desafio para a sociedade brasileira. 

Prova disso, por exemplo, são os relatórios produzidos pelas equipes de 

pesquisadores e especialistas do Instituto Paulo Montenegro – instituição sem fins 

lucrativos, vinculada ao IBOPE – e que vem realizando, a partir de 2000, em parceria com 

a ONG  “Ação Educativa”, uma série de estudos para a medição do analfabetismo e para a 

constituição de um “Indicador Nacional sobre Alfabetismo Funcional” no Brasil. De 

acordo com os relatórios produzidos a partir desses estudos, de uma amostra de 2000 

pessoas de 15 a 64 anos, somente 26% demonstram domínio pleno das habilidades de 

leitura e escrita testadas e apenas 21% revelam o domínio das habilidades matemáticas 

básicas (ver a respeito: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2001, 2002, 2003 e 2004). 

Esses dados mostram que, no contexto da sociedade em geral e da escola 

pública brasileira, a Educação de Jovens e Adultos é uma realidade que precisa ser 

repensada para que possam ser  criadas condições de vida mais dignas às pessoas jovens e 

adultas, que não tiveram acesso ou possibilidades, na idade adequada, de permanência na 

escolarização básica. 

Assim, generalizam-se na imprensa, nos discursos oficiais e na própria opinião 

pública, as idéias de que condições mais dignas de acesso à escolaridade básica devem ser 

dadas pelo conjunto da sociedade e de que, aos educadores, cabe oferecer a educação de 

que as pessoas necessitam para integrarem-se na sociedade.     

 Mesmo reconhecendo que são muitos os fatores envolvidos quando se fala 

em qualidade da educação, a referência à formação e ao desempenho do professor é, quase 

sempre, a primeira a ser feita. Sabemos que a formação do professor muitas vezes é, de 

fato, precária – como também a de outros profissionais – vítimas que são de um processo 

de políticas públicas cruel que se arrasta há muitos anos no Brasil. Pesquisas sobre como o 

professor tem suprido – ou tentado suprir – essas deficiências materiais e intelectuais 

tornam-se, portanto, muito importantes se considerarmos que sua atuação em sala de aula é 

determinante da qualidade desejada. 
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Isso é especialmente verdade quando se consideram tanto a indefinição que 

vem marcando a formação de professores para atuação em classes de Educação de Jovens e 

Adultos, quanto a produção de pesquisas e estudos voltados especificamente para essa 

temática. 

                  Quando se observa a produção acadêmica nos últimos 5 anos tem-se a 

impressão de que os estudos realizados tendem a se preocupar muito mais com o Ensino 

Fundamental regular do que com  a Educação de Jovens e Adultos – um segmento da 

população que, apesar de representar um universo grande de cidadãos sem acesso e 

permanência escolar, não tem tido a devida atenção, especialmente no que diz  respeito ao 

preparo e formação dos professores que atuam com esses alunos, para que possam 

desenvolver a capacidade de selecionar conteúdos, utilizar procedimentos e criar 

alternativas que possibilitem uma atuação voltada de forma mais adequada ao aluno 

trabalhador. 

 A esse respeito, por exemplo, vale a pena ressaltar aqui que, em artigo 

voltado para análise das “... principais tendências de investigação das dissertações e teses 

de doutorado defendidas nos programas brasileiros de pós-graduação em educação, no 

período de 1981 a 1998...”Marin, Bueno e Sampaio (2005, p.188), constatam que, de 3593 

indicações de modalidades de ensino pesquisadas nas Dissertações e Teses desse período, 

somente 127 (3,5%) se referiam à Educação de Jovens e Adultos. Em nenhum momento, 

entretanto, o levantamento relatado por esses autores menciona pesquisas voltadas para o 

estudo da formação de professores para essa modalidade de ensino. 

                 Os dados apresentados, ainda que constituam uma pequena amostra dos 

problemas a serem enfrentados nesse campo de atuação (e de pesquisa) permitem 

constatar, de um lado, a ausência de especificidade na formação dos educadores de jovens 

e adultos, que vem sendo identificada como um dos principais problemas dessa área e, de 

outro lado, permitem  problematizar o processo de formação do educador de jovens e 

adultos, identificando necessidades e dificuldades enfrentadas pelos mesmos, para pensar 

nos saberes profissionais necessários à sua formação, a partir da perspectiva do direito de 

todos ao acesso e à oferta de um “saber ler e escrever como leitor/escritor experiente e 

autônomo”.  

No entanto, em que pese a interferência de fatores como condições salariais e 

de trabalho, orientação qualificada, disponibilidade e adequação de recursos (espaço, 

tempo, materiais didáticos), acredito que os professores podem ser considerados os 

principais agentes na viabilização das mudanças pretendidas nessa modalidade de ensino. 
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Assim, a formação, inicial ou continuada, desses profissionais constitui tema  relevante a 

demandar novos estudos e pesquisas. 

                  As leituras realizadas permitem também constatar que, apesar das 

determinações legais, o Estado brasileiro, de fato, ainda não reconhece e efetiva a 

Educação de Jovens e Adultos como uma política pública e continua mantendo o caráter 

compensatório dessa modalidade de ensino. Isso tem conseqüências, seja para as práticas 

educativas nos cursos de EJA1, seja para a formação e qualificação dos profissionais que 

atuam nessa área. Assim, continua sendo importante reafirmar a importância da formação 

permanente e da valorização profissional do educador de EJA, para superar a mentalidade 

de que “basta qualquer pessoa saber ler e escrever para alfabetizar” outros jovens e 

adultos.  

A pesquisa aqui relatada focaliza, especificamente, dois cursos de formação 

continuada para professores de Educação de Jovens e Adultos (EJA) realizados em um 

município da região da Grande São Paulo, após o processo de municipalização do ensino, 

no período de 2000 a 2004. 

Pretendeu-se, com esse estudo descrever e caracterizar tais cursos, as 

necessidades específicas dessa modalidade de ensino, de seus formadores e dos  

professores de EJA participantes desse estudo. 

   Dessa forma três eixos de preocupação organizam o relato de pesquisa aqui 

apresentado: a) os professores-formadores, b) os professores de EJA participantes dos 

cursos e c) os próprios cursos.  Esses eixos orientaram: a formulação das questões e 

hipótese investigadas, a definição dos objetivos, a revisão bibliográfica, a busca de 

referencial teórico, bem como o conjunto das decisões metodológicas. 

          Assim, cabe neste momento, expor ao leitor a pesquisa alvo desta dissertação. 

Vejamos. Três conjuntos de questões nortearam a pesquisa:  
 
1. Quem são os professores formadores que atuam em tais cursos (formação, tempo de 

formação, idade, sexo, perfil sócio-econômico-cultural, suas experiências anteriores, 
qualificação)? Como percebem e descrevem sua  atuação? Que visão têm do curso e como eles 
o avaliam em função de suas necessidades de formação e dificuldades de atuação na prática? 
Que pensam a respeito de seus “alunos” professores de EJA? Que conhecimentos expressam a 
respeito  dos mesmos?  

 
2. Quem são os professores-alunos participantes  dos  cursos alvos  desta investigação (formação 

inicial, tempo de formados, idade, profissão, sexo, perfil sócio-econômico-cultural, tempo e 
tipo de experiências profissionais anteriores, outras atividades exercidas paralelamente)?  Que 

                                                 
1 A partir daqui passo a me referir sempre à expressão “Educação de Jovens e Adultos” com a sigla EJA.  
 



 5

visão expressam sobre o curso e como o avaliam em  função de suas necessidades de formação 
e desempenho profissional  em classes de EJA? 

 
3. Qual a origem desses cursos? Quem foram seus organizadores? Qual sua orientação oficial 

explicitada (destinação, objetivos, formas de acompanhamento e avaliação)?  De que forma se 
organizam e funcionam  enquanto cursos destinados à formação em serviço, de professores que 
atuam em EJA:  local, conteúdo, carga horária e metodologia utilizada? 

 
 
       A leitura de pesquisas já realizadas sobre a temática formação de professores para 

EJA, bem como a experiência  já acumulada pela pesquisadora em relação a tais cursos 

permitiram formular como hipótese a ser investigada a idéia de que, tal como estão 

organizados e funcionando, os cursos de formação continuada destinados aos professores 

em exercício na EJA, atendem apenas parcialmente ao perfil e às necessidades de seus 

professores formadores que, frequentemente, se referem à falta de tempo, orientação, 

preparo das aulas, conhecimento prévio do material impresso recebido a ser utilizado com 

os professores de EJA  e dos próprios alunos-professores  de EJA a que se destinam (que 

se referem de forma recorrente, a dificuldades para pôr em prática as sugestões recebidas 

no curso e a espaços inadequados para as aulas). 

          Assim, foram definidos os seguintes objetivos para a pesquisa: 

1. Caracterizar a proposta, a estruturação e o funcionamento de dois cursos de formação 
continuada ministrados aos professores que atuam em EJA, em um município da Grande São 
Paulo, no período de 2000 a 2004. 

 
2. Identificar e caracterizar perfil, visão do curso e necessidades expressas pelas professoras 

formadoras e pelos/as alunos/as-professores/as de EJA envolvidos nos cursos sob estudo. 
 

3. Verificar adequação entre proposta, estrutura e funcionamento dos cursos, perfil e necessidades 
de seus professores e alunos. 

 
 
       A definição do universo de investigação – dois cursos oferecidos a professores de 

EJA, em um município da Grande São Paulo, no período de 2000 a  2004 – deveu-se a dois 

fatores: o fato de a pesquisadora ter podido acompanhar o desenvolvimento desses cursos e 

a possibilidade de manter contato periódico com os professores e alunos neles envolvidos, 

obtendo permissão de acesso a setores técnico-administrativos e à documentação referente 

a esses cursos, seus profissionais e alunos.  

       Assim, definiu-se a realização de uma pesquisa qualitativa, do tipo analítico-

descritiva, para entender a visão que os diferentes profissionais envolvidos 

(coordenadores, formadores, professores de EJA participantes) têm acerca da estrutura e 

funcionamento de 02 cursos de formação continuada para professores de EJA em um 

município da Grande São Paulo, no período de 2000 a 2004. A pesquisa qualitativa, 
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segundo Bogdan e Biklen (1994), envolve a obtenção de dados a partir do “contato direto do 

pesquisador com a situação estudada”. Além desse contato do pesquisador com o ambiente de 

investigação a pesquisa qualitativa ainda supõe: 

 O ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como principal 
instrumento; 

 Os dados coletados de natureza predominantemente descritiva; 
 A preocupação com o processo; 
 O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida como focos de atenção especial pelo 

pesquisador; 
 A tendência da análise dos dados a seguir um processo indutivo. 

 
       Para Triviños (1987), bem como para Selltiz e outros (1965), na pesquisa descritiva os 

dados coletados visam descrever pessoas, situações, ambientes e acontecimentos sob 

estudo, podendo incluir depoimentos, entrevistas, observações, análise de documentos, 

materiais, práticas e rotinas. Para esses autores, as pesquisas descritivas visam, 

especificamente, maior aproximação, caracterização e descrição de objetos de pesquisa 

ainda pouco conhecidos.  

          Dessa forma, com base em orientações extraídas de Giovanni (1998a e 1999) foram 

definidos os procedimentos metodológicos e as respectivas etapas da pesquisa: 
 
1. O levantamento bibliográfico foi realizado tendo em vista a busca e definição de referencial 

teórico, bem como a identificação de estudos já realizados sobre o tema;  
 
2. Dentro do universo já definido (02 cursos de formação continuada para professores de EJA em 

exercício, em um município da Grande São Paulo, período 2000 a 2004, pós-municipalização 
do ensino) foram tomados como sujeitos desta pesquisa: 02 docentes-formadores 
responsáveis pelos cursos; 01 especialista participante da coordenação dos cursos; 12 alunos-
professores ou 20% de um total de 60 alunos (30 de cada classe), escolhidos aleatoriamente. Os 
critérios básicos para seleção dos sujeitos foram, especificamente, a concordância em 
participar da pesquisa e a autorização para utilização dos dados (com garantia de anonimato e 
acesso aos resultados). 

 
3.  Tendo em vista o objetivo de obter as visões dos cursos expressas pelos diferentes 

profissionais envolvidos foram construídos e testados Roteiros para Entrevistas semi-
estruturadas com os professores-formadores, os coordenadores e os alunos-professores. 
Segundo Lüdke e André (1986) “... a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a 
coleta de dados nas pesquisas em educação”. Na entrevista, segundo as autoras,  cria-se uma 
“relação de interação entre quem pergunta e quem responde”, especialmente nas entrevistas 
semi-estruturadas onde o entrevistador tem liberdade de abordar o assunto sem uma ordem 
rígida, baseado nas informações de que ele já dispõe sobre os sujeitos entrevistados, podendo 
ser feitas as necessárias adaptações, ao longo da pesquisa, com um roteiro flexível. Além disso, 
também foi construído um Roteiro para leitura e análise de documentos que apresentam a 
proposta, a organização e o funcionamento dos cursos (legislação, proposta/Projeto do Curso, 
Planos de Ensino, materiais produzidos e utilizados pelos alunos e professores). Os testes dos 
roteiros incluíram: a) exame e avaliação dos instrumentos por 02 pesquisadores experientes na 
área; b) entrevistas-teste com professores e alunos não constantes da amostra (para verificação 
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da adequação  e compreensão das perguntas e treinamento da própria  pesquisadora em 
situação de entrevista); e c) análise-teste de um documento similar aos da pesquisa2. 

 
4. A coleta dos dados incluiu desde o estabelecimento de contatos e agendamento das 

entrevistas com os sujeitos selecionados (data, horário e local); a realização das entrevistas  que 
foram  gravadas em áudio, (com anuência do entrevistado); a transcrição literal das entrevistas; 
a localização,  leitura e registro das informações dos documentos nos próprios Roteiros 
(legislação específica, proposta e histórico dos cursos). 

 
5. Para a  organização e apresentação dos resultados, os dados obtidos com as entrevistas e a 

leitura dos documentos foram  mapeados e organizados em quadros-síntese, gerando a redação 
de um primeiro Relatório da Pesquisa para Qualificação,  a elaboração de dois  trabalhos 
para divulgação de parte da  pesquisa em Congresso3, bem como a organização deste 
texto da Dissertação.  

 
A realização das entrevistas ocorreu entre janeiro e abril de 2005. A maioria das 

entrevistas foram realizadas no período das férias, em janeiro, em geral aos sábados na 

residência das professoras, em horário marcado conforme o desejo e disponibilidade  

expressos por elas. Outras foram realizadas na própria escola, antes do horário de entrada 

às aulas. 

 Assim todas as entrevistas foram realizadas individualmente, em horários e locais 

calmos e adequados para gravação em áudio. 

  Em cada entrevista tive o cuidado de explicar o objetivo do meu trabalho, solicitar 

a permissão para o uso do gravador, (com o que todas concordaram), além de  garantir o 

anonimato das respondentes.  

Cumpre assinalar que todas as entrevistas transcorreram na mais absoluta 

cordialidade, sem preocupação ou ansiedade, por parte das entrevistadas, em estar falando 

do seu trabalho e dos cursos que participaram. 

Autores como Bogdam e Biklen (1994, p.136) ao descreverem o processo de 

entrevista na pesquisa qualitativa em educação lembram que as “boas entrevistas” 

caracterizam-se pelo fato de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre seus 

pontos de vista. 

                                                 
2 Expresso, neste momento, agradecimentos aos docentes do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Educação: História, Política, Sociedade da PUCSP: Profa. Dra. Luciana Maria Giovanni (Orientadora), Profa. 
Dra. Paula  Perin Vicentin e Prof. Dr. José Geraldo Silveira Bueno, pelas correções e sugestões, bem como à 
Profa.Rita de Cássia M. Paiva. (professora em exercício em classe municipal de EJA) pela realização da 
entrevista-teste e colaboração expondo idéias e sugestões. 
3 Trata-se de Pôster apresentado no VII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste: Pós-
graduação e pesquisa em Educação no Brasil/Região Sudeste-Educação: Direito ou Serviço?  realizado no 
período de 12 a 15 de junho de 2005, em Belo Horizonte - MG,  promovido por PUC-MG, UFMG e Minas 
Coração Eucarístico, bem como de Comunicação enviada para compor Painel, a ser apresentado no XIII 
Encontro Nacional  de Didática e Prática de Ensino, em abril /2006, na cidade de Recife-PE. 
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Também em relação ao processo de entrevista, Ludke e André (1986, p. 36) 

acrescentam que “... é importante captar a comunicação não verbal; gestos, expressões, 

hesitações para a compreensão e a validação do que foi efetivamente dito”. Neste sentido 

em todas as fases da entrevista, procurei utilizar a observação do comportamento, as 

expressões dos rostos e das mãos. Tal medida permitiu, por exemplo, perceber que alguns 

relatos eram confirmados pelo tom de voz da entrevistada, pela satisfação demonstrada 

num sorriso ou mesmo  na emoção dos relatos da experiência.  

O  conteúdo das gravações foi transcrito por mim, à medida que as entrevistas 

foram feitas. 

Ao ler e reler os conteúdos procurou-se detectar e agrupar  as informações relativas 

a: características gerais dos entrevistados; formação e experiência profissional; perfil 

socioeconômico e  cultural; percepção das professoras sobre aspectos positivos e negativos 

dos cursos, relação com a realidade e necessidades da EJA; e manifestações sobre a própria 

atuação como professora de EJA. 

              Esse agrupamento das informações, à luz das questões norteadoras, hipóteses e 

objetivos do estudo permitiu a elaboração de quadros-síntese para análise. 

 

_______________________________ 

 

 

 Finalmente, resta acrescentar que a Dissertação apresentada a seguir, está composta 

de cinco capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta as leituras realizadas sobre a legislação orientadora 

das ações voltadas para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

 No segundo capítulo são delineados os apoios teóricos, bem como os estudos já 

realizados sobre o professor e sua formação, evidenciando a relevância desta pesquisa, 

contribuindo para suprir lacuna na bibliografia, com a análise de programas específicos de 

formação continuada para professores de EJA, na visão de seus principais agentes 

profissionais envolvidos: a coordenadora, as professoras formadoras e as professoras 

participantes dos cursos. 

 O terceiro capítulo busca apresentar alguns estudos sobre a temática da EJA. 

 No quarto capítulo está a contextualização da Educação de Jovens e Adultos no 

município em que foi realizada  a pesquisa, bem como a caracterização dos  cursos  objeto 

desta pesquisa. 
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 O quinto capítulo põe em destaque o perfil das diferentes profissionais 

entrevistadas e suas respectivas sobre os cursos dos quais participam.  

Finalmente, encerram o trabalho algumas considerações finais, nas quais são 

retomados os aspectos básicos da pesquisa, discutidos durante o trabalho, algumas 

conclusões em relação à política de formação continuada de professores, bem como as 

questões em aberto suscitadas pelo estudo. 

 As Referências Bibliográficas e os Anexos, que trazem os instrumentos de 

pesquisa utilizados encerram a Dissertação.  
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Capítulo I  
 
 

A Educação de Jovens e 

Adultos na legislação 

brasileira 
 

 

 

 

 

 

(...) o campo da Educação de Jovens e Adultos tem uma longa história. 

Diríamos que é um campo ainda não consolidado nas áreas de pesquisa, de 

políticas e diretrizes educacionais, da formação de educadores e 

intervenções pedagógicas. Um campo aberto a todo cultivo e onde vários 

agentes participam. De semeaduras e cultivos nem sempre bem definidos ao 

longo de sua tensa história. 

 

 

 (ARROYO, 2005, p.19) 
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1.1. A Educação de Jovens e Adultos na LDB 9394/96 

 

 Com o desenvolvimento tecnológico aumenta o incentivo e o uso crescente dos 

recursos da informática na educação. A formação escolar, que antes era considerada uma 

etapa da vida do individuo, acentuada depois pela dinâmica social, agora passa a ser uma 

necessidade permanente. Conseqüentemente, a Educação de Adultos torna-se a via 

fundamental para isso, com forte demanda social, mas que requer conteúdos, estratégias e 

meios adequados ao atendimento de sua clientela específica e diversificada. Os cursos de 

EJA emergem, então, como uma modalidade eficaz de educação, ao contar com o 

desenvolvimento e o uso dos meios de comunicação de massa, consolidando uma nova 

linguagem alicerçada nos recursos audiovisuais, pedagógicos e humanos para efetivação 

do processo de ensino e aprendizagem; promovendo um conceito inovador de educação, 

pautado na reflexão e na busca de um conhecimento mais amplo para o educando adulto, 

tomado como sujeito de sua aprendizagem.   

Inserida como modalidade da Educação Básica pela LDB 9394/96, a Educação de 

Jovens e Adultos assume condição de educação regular, já que as diretrizes estabelecidas 

nos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e Médio lhe são extensivas. Ao 

mesmo tempo, enquanto modalidade de ensino possui identidade própria para atender 

alunos de diferentes idades, classes, sexos, raças, culturas e experiências de vida. Tal 

constatação fortalece a nossa convicção de que aos jovens e adultos devem ser dadas 

oportunidades educacionais para o restabelecimento da trajetória escolar desses indivíduos, 

de forma a adquirirem conhecimentos socialmente significativos. 

O artigo 37, parágrafo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

estabelece que:  
 

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

 
 
              Portanto, de acordo com a referida lei, as instituições governamentais deveriam 

proporcionar a oferta educacional gratuita e obrigatória de cursos e exames para retomada 

da trajetória escolar desses jovens e adultos, muitos deles excluídos, historicamente, dos 

processos educacionais. Os cursos da modalidade EJA devem, segundo a atual LDB, 



 12

assegurar aos seus alunos a “continuidade dos estudos e a inserção no mundo produtivo”, 

nas mesmas condições dos alunos  que cursam o ensino fundamental e médio  regular, sem 

qualquer tipo de discriminação.   

             Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos, a partir da LDB 9394/96, assume a 

condição de “educação de direito” e passa a se constituir “dever do poder público” a sua 

oferta regular, garantindo aos alunos as condições de acesso e permanência na escola e 

ampliando a concepção para uma educação permanente e qualificação de vida para todos. 

                          No entanto, as incumbências dos professores definidas pela LDBEN não se 

referem a nenhuma etapa específica da escolaridade básica. Traça um perfil profissional 

que independe do tipo de docência: multidisciplinar ou especializada, para crianças, jovens 

ou adultos:  

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  
 
 

 I  –  participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino;  
II  – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do    estabelecimento de ensino;  
III   –  zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento;  
           V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento;    
          VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 

e comunidade.  
 
 
 Nesse Artigo são introduzidas ainda, inovações que constituem indicativos legais 

para os cursos de formação de professores: 

a) Posicionando o professor como aquele a quem incumbe zelar pela aprendizagem do aluno – 
inclusive daqueles com dificuldades de aprendizagem – toma como referência na definição de 
suas responsabilidades profissionais, o direito de aprender do aluno e não apenas a liberdade de 
ensinar do professor; vale dizer que não é mais suficiente que um professor ensine; terá de ter 
competência para produzir resultados na aprendizagem do aluno; 

 
b) Associando o exercício da autonomia do professor, na execução de um plano de trabalho 

próprio, ao trabalho coletivo de elaboração da proposta pedagógica da escola;  
 
c) Ampliando a responsabilidade do professor para além da sala de aula, colaborando na 

articulação entre a escola e a comunidade.  
 
  Ainda sobre as incumbências do professor, a LDBEN destaca um capítulo  

específico destinado à formação dos profissionais da educação, iniciando com os 

fundamentos metodológicos necessários para  essa formação:  
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Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos:  
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço;  
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades.      

 

 

A referida Lei declarara um princípio aparentemente óbvio: a formação dos 

profissionais da educação em geral e dos professores em particular deve atender aos 

objetivos da Educação Básica. Assim, os objetivos e conteúdos de qualquer curso ou 

programa de educação inicial ou continuada de professores devem estar de acordo com os 

objetivos do ensino a que se propõem. 

Ainda há dois outros princípios do Artigo 61 que merecem ser destacados. Um 

enfatiza a relação entre teoria e prática e o aproveitamento da experiência anterior, o outro 

a necessidade de promoção de aprendizagens significativas, conhecimento da realidade do 

aluno e de suas experiências como objetivos da Educação Básica, expostos nos artigos 

citados. Além disso, reconhecendo a necessidade de estabelecer processos de formação do 

professor, a LDBEN os destacam como princípios metodológicos  dos currículos de 

formação docente inicial e continuada.    

           

1. 2. Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e  Adultos 

 

A Educação de Jovens e Adultos é regulamentada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para EJA no Parecer 11/2000 aprovado pela Câmara de Educação Básica em 

maio de 2000, tendo por relator Jamil Cury. O Parecer trata dos aspectos da escolarização 

dos jovens e adultos que está inserida num campo mais amplo da Educação de Jovens e 

Adultos. 

O texto contém os seguintes itens: Bases Legais; a EJA hoje; Bases Históricas; 

Iniciativas públicas e privadas; Alguns indicadores estatísticos; Formação docente; as 

Diretrizes Curriculares de EJA, e o Direito a Educação. 

A introdução explicita o contexto que deu origem à regulamentação dos itens da 

LDB referentes à EJA. Passando em seguida para um discurso mais teórico, dando corpo 

aos fundamentos e às funções da EJA, o Parecer destaca o conceito de alfabetismo/ 

letramento, citando estudos e pesquisas sobre o assunto. 
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Estabelece também as funções da EJA, mantendo o caráter já posto na legislação 

anterior, que era o de compensar a ausência de escolaridade regular, isto é, mantendo a 

função de suprir o jovem ou adulto dessa escolaridade.    

Segundo o Parecer, as funções estabelecidas para EJA são:  

Função Reparadora – reconhece o principio da igualdade perante a lei, uma educação sem 
discriminação. Representa a oportunidade concreta da presença de jovens e adultos numa escola 
que tenha qualidade e modelo pedagógico próprios. 
 
Função Equalizadora – restabelece a trajetória escolar para estudantes que aspiram trabalhar e 
para trabalhadores que precisam estudar, dando às pessoas de todas as idades, oportunidades 
educativas iguais às que estão na “adequada” idade/ série. 
   
Função Qualificadora4 – cuida da apropriação, atualização e utilização de conhecimentos por toda 
a vida. É o próprio sentido da Educação de Jovens e Adultos que assume a condição de uma 
educação que qualifica, ao invés de suprir, desaparecendo, com isso, a noção de supletivo. 

 

Quanto às bases legais das Diretrizes para EJA o Parecer sistematiza, por meio da 

legislação educacional, como foi constituída a Educação de Jovens e Adultos ao longo da 

história. Ainda nesse item, o Parecer regulamenta o Art. 37 da LDB conceituando os 

cursos de Educação de Jovens e Adultos e os Exames Supletivos (Soares, 2002, p. 13). A 

esse respeito o Parecer traz um levantamento das legislações desde suas origens até a 

última LDB. 

Além disso, conforme os dados elaborados no Parecer é possível verificar a redução 

das idades exigidas para os Exames Supletivos. Da mesma forma, também se pode 

perceber a intenção de que a EJA faça parte do Sistema de Educação Básica. 

O item do Parecer – Educação de Jovens e Adultos – dispõe sobre o perfil do aluno 

da EJA, determinando sua situação real e as condições que devem constituir a organização 

desse atendimento escolar no Projeto Pedagógico da Escola. 

Também faz parte desse item referências ao Plano Nacional de Educação que 

dedica todo seu Capítulo 5 Seção III à EJA. Com base na realidade educacional de todo o 

país, traça objetivos e metas por meio das diretrizes a serem seguidas. 

Já o item V, referente às bases históricas da EJA no Brasil, contempla a EJA a 

partir das organizações não governamentais e dos movimentos sociais. Faz uma descrição 

                                                 
4 Embora não oposta a ela, a função qualificadora não se identifica com a qualificação profissional (nível 
técnico) tal como está no parecer  nº. 16/99. Isto não retira o caráter complementar da função que pode ter 
lugar em qualquer momento da vida escolar ou não. Eis porque o nível básico da educação profissional pode 
ser uma expressão da função qualificadora, tanto quanto aprendizados, em vista de uma reconversão 
profissional (Cury, 2000, p.8). 
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dos períodos e das ações voltadas para os adolescentes, os jovens e adultos que tiveram a 

iniciativa governamental. 

O Parecer faz referências no item VI às iniciativas públicas e privadas e à crescente 

ampliação desse atendimento pelos municípios, que se dá em decorrência da extinção da 

Fundação Educar que repassava os recursos e acompanhava os projetos de EJA nas ações 

do governo federal para a Educação de Jovens e Adultos. 

Os indicadores estatísticos a partir dos anos 2000 da situação da EJA estão no item 

VII. 

Já a formação docente para EJA – foco específico desta Dissertação – encontra-se 

amparada no item VIII desse Parecer 11/2000 e enfatiza a necessidade do preparo do 

docente da EJA, para além das exigências de formação dos professores de classes comuns, 

prevendo as exigências específicas relativas à modalidade EJA na sua complexidade 

diferenciada. No entanto, as universidades não têm acompanhado a demanda para essa 

atuação docente, seja na formação inicial, seja na continuada. 

Em relação ao ingresso dos docentes na EJA destaca-se o fato de que ele deve 

acontecer sob responsabilidade dos sistemas de ensino, mas sem uma preocupação em 

indicar, explicitamente, a articulação de cursos de especialização para os professores de 

EJA com as instituições formadoras. 

No item referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA ficam 

estabelecidas as relações dessas Diretrizes com a heterogeneidade do público da EJA, bem 

como são propostos “pontos de partida” diferentes para a escolaridade esse público. Para 

Soares (2002):  

 
A diversidade para o atendimento das necessidades e interesses da 
Educação de jovens e Adultos deve ser pensada no Projeto 
Pedagógico da Escola, onde se articula a flexibilidade dos horários e 
tempo para o aluno trabalhador (p.19).  
 

Essa idéia estabelece, portanto, a necessidade de se pensar num currículo  

específico para a EJA e põe em destaque a importância do preparo docente para essa 

modalidade de ensino. O currículo para a EJA, segundo o mesmo Parecer deverá, então, 

dividir-se em duas partes: uma base nacional que garanta a integração e uma parte 

diversificada que garanta a contextualização do ensino, de acordo com as características 

dos jovens e adultos a serem escolarizados. 
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Finalmente, último item do Parecer 11/2000 lembra e reafirma o direito à educação 

e estabelece que, após a homologação da Resolução, os Conselhos Estaduais e Municipais 

devem proceder à regulamentação da EJA para os seus sistemas. 

 

__________________________________ 

 

 

O que se pode, facilmente constatar observando-se o funcionamento dos cursos de 

EJA é que nem todos têm seguido os procedimentos de discussão com os diversos 

segmentos da sociedade envolvidos com a EJA, principalmente os Conselhos Municipais 

de Educação (CMEs).  A EJA passou a fazer parte da realidade dos municípios, mas nem 

todos têm levado essa modalidade de ensino a sério como sendo uma necessidade da 

educação. Permanece nas administrações e mesmo entre professores e população em geral, 

a velha mentalidade de que a EJA pode continuar a ser uma  educação improvisada para 

“populações pobres”. 

No entanto, as diretrizes seguem os mesmos preceitos dos PCNs, tendo como 

objetivos garantir o respeito pelas diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e 

políticas, e como meta, a igualdade de direito entre os cidadãos.  

Especificamente no seu Artigo 17, que diz respeito à formação inicial e continuada 

de professores para a Educação de Jovens e Adultos, as Diretrizes Nacionais para o Ensino 

Fundamental propõem a consonância com as Diretrizes Nacionais de Formação de 

Professores apoiando-se em: 
 

I- Ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica; 

II- Investigação dos problemas dessa modalidade de educação, buscando oferecer soluções 

teoricamente fundamentadas e socialmente contextualizadas; 

III- Desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática;  

IV- Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagem apropriados às 

situações específicas de aprendizagem. 
 

Assim, tais diretrizes vão orientar as escolas dos sistemas de ensino na sua 

articulação, desenvolvimento e organização da EJA, por meio de um conjunto de 

“definições doutrinárias”, conforme afirma Soares (2002), lembrando da chamada 

“Educação ao longo da vida”, proposta no relatório da Unesco sobre a “Educação para o 

século XXI ”. 
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   O conhecimento das funções e características da EJA nos faz refletir se os 

objetivos a que se propõe essa modalidade de ensino proporcionam uma educação 

apropriada a alunos que estão acima da idade considerada adequada para o ensino regular e 

que são, principalmente, alunos trabalhadores, que estudam à noite, e  desejam prosseguir 

seus estudos, o re-estabelecendo sua trajetória escolar.  

   Merece destaque especial aqui, ainda em relação ao Parecer CEB 11/20005 do 

Conselho Nacional de Educação, a seguinte orientação: “ [...]  Torna-se fundamental a 

formulação de projetos pedagógicos próprios e específicos dos cursos noturnos regulares e os da 

Educação de Jovens e Adultos” (Cury, 2000, p.57). 

              Cury (2000), em seu Parecer, oficializa a terminologia Educação de Jovens e 

Adultos já presente na LDB de 1996 que ainda estava subordinada à nomenclatura “Ensino 

Supletivo”.  

 O Parecer Cury, como ficou conhecido esse documento da EJA, redimensiona as 

funções de “suplência” e de “suprimento”, com base na concepção de EJA como sendo 

uma “dívida social”, que ainda não foi reparada para os que não tiveram acesso à leitura e 

escrita, como bens sociais necessários para a convivência e comunicação na sociedade 

atual.  Ainda segundo Cury (2000, p.57): 

De todo modo, o não estar em pé de igualdade no interior de uma 
sociedade predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa 
posição privilegiada revela-se como problemática a ser enfrentada. Sendo 
leitura e escrita bens relevantes, de valor prático e simbólico, o não 
acesso a graus elevados de letramento é  particularmente danoso para a 
conquista de uma cidadania plena.  
 

   Tais bases legais, segundo o Parecer CNE/CEB 11/2000, incluem a idéia de que: 
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania, quanto 
condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um 
poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, 
da democracia, da justiça, da igualdade entre sexos, do desenvolvimento 
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a 
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à 
cultura de paz baseada na justiça (Declaração de Hamburgo sobre a EJA).    

                 
 

                                                 
5 O processo de elaboração do Parecer CEB 11/2000, homologado em 7 de junho de 2000, da Resolução 
CNE/CEB nº. 1 de 5 de julho de 2000, que contou com a relatoria de Cury (2000), vinha sofrendo influência 
da mobilização nacional para a efetivação da Educação de Jovens e Adultos, com encontros nacionais 
periódicos que visavam a continuidade dos encaminhamentos propostos desde a V Conferência Internacional 
de Educação de Adultos. Esses encontros foram promovidos por órgãos governamentais e não-
governamentais que atuavam em EJA no Brasil, dentre eles MEC, Consed, Undime, Fóruns estaduais e 
municipais de EJA, representantes de sindicatos, empresas e outros. 



 18

 Finalmente, há que se destacar que o preparo do docente voltado para EJA, 

conforme o relator observa, deve incluir não só as exigências formativas para todos os 

professores, mas também as relativas à complexidade diferencial da modalidade de ensino 

em questão. Portanto, o profissional do ensino deve estar preparado para estabelecer o 

diálogo e interagir com esta parcela de estudantes. No que se refere à formação de 

professores, Cury enfatiza no Parecer 11/2000 do CNE/CEB que: 

 

A exigência de uma formação específica para EJA, a fim de que se 
resguarde o sentido primeiro do termo adequação (reiterado neste inciso) 
como um colocar-se em consonância com os termos de uma relação. No 
caso, trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com 
sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não 
podem ser ignoradas. E esta adequação tem como finalidade, dado o 
acesso a EJA, a permanência na escola via ensino com conteúdos 
trabalhados de modo diferenciado com métodos e tempos intencionados 
ao perfil deste estudante. Também o tratamento didático dos conteúdos e 
das práticas não pode se ausentar da especificidade da EJA e nem do 
caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares 
(Cury, 2000, p.51). 
 
 

            Assim, o docente para trabalhar na EJA não deve ser um professor com “formação 

aligeirada” nem estar somente motivado pela “boa vontade” ou por um “voluntariado 

idealista”. Ao contrário, para o exercício dessa docência específica há que ser preparado  

um professor que “... se nutra dos conhecimentos gerais sobre o ensino e das 

especificidades dessa  modalidade de atuação docente”. 
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Capítulo II 
  
 

Definindo apoios 
teóricos e revendo 

estudos já realizados. 

 
 

 
 

(...) A reflexão não é simplesmente uma seqüência, mas uma conseqüência – 

uma ordem de tal modo consecutiva que cada idéia engendra a seguinte 

como seu efeito natural, e ao mesmo tempo, apoia-se na antecessora ou a 

esta se refere. As partes sucessivas de um pensamento reflexivo derivam 

umas das outras e sustentam-se umas às outras; não vão e vêm 

confusamente. Cada fase é um passo de um ponto a outro; tecnicamente 

falando, um termo do pensamento. Cada termo deixa um depósito de que se 

utiliza o termo seguinte. A correnteza, o fluxo, transforma-se numa série, 

numa cadeia. Em qualquer pensamento reflexivo há unidades definidas, 

ligadas entre si de tal arte que o resultado é um movimento continuado para 

um fim comum. 

 

                                                                             (DEWEY, 1959, p.14). 
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2.1. A cultura docente como núcleo da ação da escola e da formação de         
professores 
 
            Especialmente para compreensão da idéia de cultura como núcleo da ação da escola 

e da formação de professores há que se pôr em destaque, aqui,  o  estudo de Pérez Gómez 

(2001) segundo o qual   “[...] os fenômenos culturais não podem ser considerados [...] como 

entidades isoladas [...], é preciso situá-los dentro do conflito das relações sociais nas quais 

adquirem significação” (p.15). Tal processo, segundo o autor, é crucial para a interpretação 

dos assuntos humanos em geral e, em particular, para a compreensão dos fenômenos de 

socialização e educação escolar. Por meio de todo um trabalho de “mapeamento” de 

estudos teóricos sobre cultura escolar e cultura docente, o autor apresenta a sua definição 

de “cultura”: 

 

[...] conjunto de significados, expectativas e comportamentos 
compartilhados por um determinado grupo social, o qual facilita e ordena, 
limita e potencia os intercâmbios sociais, as produções simbólicas e 
materiais e as realizações individuais e coletivas dentro de um marco 
espacial e temporal determinado. [...], portanto, é o resultado da 
construção social, contingente às condições materiais, sociais e espirituais 
que dominam um espaço e um tempo. Expressa-se em significados, 
valores, sentimentos, costumes, rituais, instituições e objetos, sentimentos 
(materiais e simbólicos) que circundam a vida individual e coletiva da 
comunidade. [...]. [...] a natureza de cada cultura determina as 
possibilidades de criação e desenvolvimento interno, de evolução ou 
estancamento, de autonomia ou dependência individual. (Pérez Gómez, 
2001, p.17) 

   
 

Partindo dessa definição de cultura o autor analisa a instituição escolar definindo-a 

como “espaço ecológico de cruzamento de culturas” com base nos múltiplos elementos que 

definem as relações da vida escolar cotidiana. Nesse “cruzamento de culturas” o autor 

aponta, ainda, quais são essas culturas e como elas operam no interior da escola. 

Pérez Gómez afirma que a escola não pode ser entendida de maneira objetiva, 

material, desarticulada do contexto das tarefas que realiza e do sentido das interações que 

se produzem em seu interior, porque a “(...) eficácia de tais interações sociais está mediada 

pelo sentido que os sujeitos dão às tarefas e às relações nas quais se envolvem” (p. 19 ). Ou 

seja, é o sentido humano que torna a escola específica e peculiar. É este sentido que 

compõe a cultura docente – fenômeno complexo, segundo Pérez Gómez, que se apresenta 

em três níveis diferentes, mas complementares. São eles: 
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1º) nível transracional: os valores são concebidos como propostas 
metafísicas, fundamentadas em crenças, códigos éticos e intuições 
morais; 
2º) nível racional: os valores se fundamentam nas normas e nas 
expectativas do contexto social e dependem da justificação coletiva; 
3º) nível subracional: os valores são experimentados como sentimentos e 
preferências pessoais, estão impregnados de contaminações emotivas e 
podem ser consideradas basicamente amorais ou associais (Pérez Gómez, 
2001, p.164). 
 

De acordo com o autor, a cultura docente está impregnada de valores e: 

[...] se especifica nos métodos que se utilizam na classe, na qualidade, no 
sentido e na orientação das relações interpessoais, na definição de papéis 
e funções que desempenham, nos modos de gestão, nas estruturas de 
participação e nos processos de tomada de decisões. Tudo isso, compõe 
uma estrutura de poder, um equilíbrio de interesses sempre parcial e 
provisório, e, ainda que possamos distinguir tendências majoritárias que 
influem na cultura docente durante um longo período de tempo, é verdade 
que a significação concreta de tais aspectos comuns se especifica pelas 
características das peculiares interações que definem cada contexto 
escolar (Pérez Gómez, 2001, p.164). 

 
             A cultura docente está presente na sala de aula e na escola, direta ou indiretamente: 

“(...) a qualidade educativa dos processos escolares reside na natureza dos processos de 

comunicação que ali se favorecem, induzem ou condicionam” (Pérez Gómez, 2001, p.165). 

Pérez Gómez em seus estudos afirma também que há características que definem a 

cultura docente: “(...) isolamento do docente e autonomia profissional; colegialidade 

burocrática e cultura de colaboração; saturação de tarefas de responsabilidade profissional; 

ansiedade profissional e caráter flexível e criativo da função docente” (Pérez Gómez, 2001, 

p.167). 

             Pérez Gómez considera dois elementos – importantes, necessários, 

complementares – como fundamentais na configuração da identidade profissional do 

professor: o conhecimento teórico e a autonomia profissional. Nas palavras do autor: 

 

(...) um corpo de conhecimentos teóricos sobre o objeto de estudo e 
intervenção, em permanente evolução, considerado como conjunto 
provisório e parcial de hipóteses de trabalho e uma relativa autonomia no 
trabalho [...] O profissional reclama autonomia para o desenvolvimento 
de sua atividade, porque se considera depositário privilegiado, não-
exclusivo, de um conhecimento especializado e específico que legitima a 
melhor racionalidade de seus diagnósticos e suas práticas. Por outro lado, 
a contrapartida da responsabilidade exclusiva que assume diante da 
sociedade, pela qualidade de seu trabalho, com o grupo de estudantes a 
ele recomendados não pode ser outra senão o exercício autônomo de sua 
prática (Pérez Gómez, 2001, p. 184). 
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Pérez Gómez (2001), ao abordar o processo de socialização na escola afirma: 

 

Em primeiro lugar, a vida da aula como a de qualquer grupo ou 
instituição social pode ser descrita como um cenário vivo de interações 
onde se intercambiam explícita ou tacitamente idéias, valores e interesses 
diferentes e seguidamente enfrentados. O professor/a acredita governar a 
vida da aula quando apenas domina a superfície, ignorando a riqueza dos 
intercâmbios latentes (p. 19). 
 
 

Para esse autor a cultura escolar é, portanto, formada por vários fatores e agentes, 

no entanto, a prioridade, a centralidade recai sobre a cultura dos professores considerados 

como um grupo social e como um grêmio profissional.  

Pérez Gómez define essa cultura docente como sendo “o conjunto de crenças, 

valores, hábitos e normas dominantes na escola” e também considerado valioso nos demais 

contextos profissionais, assim como nas políticas externas e internas que regulam os 

comportamentos, suas tradições e identidades.  

            É, pois, essa cultura docente que vai determinar as interações entre os docentes, 

assim como a qualidade e o sentido das ações mútuas com os alunos, bem como a forma  

de construção da comunicação na sala de aula, em cada escola.  

Assim, o destaque atribuído por esse autor à cultura docente permite dar relevância 

ainda maior aos estudos sobre a formação inicial e continuada de professores, quer seja 

para o ensino regular, quer seja para a Educação de Jovens e Adultos, ou quaisquer outras 

modalidades de ensino. 

  

2. 2.   Formação de Professores: elementos conceituais.     

 

O referencial teórico aqui esboçado, relacionado com a formação de professores, 

está baseado na leitura do texto de Garcia (1996), que concebe a formação de professores 

como: 
 

 (...) uma área de conhecimento, investigação e de propostas teóricas e 
práticas que estuda os processos através dos quais os professores - em 
formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, 
em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 
melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições que devem 
reverter na melhoria da qualidade da educação oferecida às crianças 
(Garcia, 1996, p. 26). 
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 Os novos desafios que são colocados aos professores não se restringem apenas à 

sala de aula, mas implicam, especialmente, num trabalho em colaboração com o conjunto 

de profissionais da escola, com os alunos e suas famílias, o que pressupõe uma relação 

com outros contextos. Com base nessas idéias, o autor define os princípios que devem 

orientar a formação dos professores, dos quais, os exemplos apresentados a seguir podem 

ajudar na análise desse trabalho: 
 

 A formação é um processo contínuo, mantendo uma estreita relação entre a inicial e a 
permanente; 
 

 Ela pressupõe mudança, ativando re-aprendizagens nos sujeitos e na sua prática docente; 
 

 Há necessidade de integração entre a teoria e a prática. Os professores, enquanto profissionais 
da educação, desenvolvem um conhecimento próprio, produto das suas experiências e 
vivências pessoais, que racionalizaram e inclusive rotinizaram. A prática, para que seja fonte 
de conhecimento, para que se constitua em epistemologia, tem de acrescentar análise e reflexão 
na e sobre a ação; 
 

 Há necessidade de procurar o isomorfismo entre a formação recebida pelo professor e o tipo de 
educação que posteriormente será pedido que desenvolva;  
 

 Há que se respeitar às características pessoais, cognitivas, contextuais e  relacionais,  de cada 
professor, de modo a desenvolver suas próprias capacidades e potencialidades;  
 

 Professores pesquisadores, capazes de gerar conhecimento e de valorizar aqueles produzidos 
por outros, constituem o perfil profissional a ser atingido. 

 
  

 Para o autor, a formação dos docentes deve se referir tanto à formação inicial, ou 

seja, à formação dos sujeitos que ainda estão estudando para serem professores, quanto à 

formação  dos docentes que já estão atuando no ensino. Essa formação ou aperfeiçoamento 

não termina, mas se prolonga num processo de desenvolvimento profissional contínuo. Daí 

a expressão: formação continuada. 

 Esse princípio implica em uma consonância entre a formação inicial e a formação 

permanente dos professores, sendo a formação inicial apenas uma “primeira fase” de um 

longo processo do desenvolvimento profissional, integrando a formação de professores 

com processos de mudanças na escola e com inovações e desenvolvimento curricular.                

 Garcia (1996) ainda põe em destaque informações importantes sobre os processos 

de ensino e de aprendizagem envolvidos na formação de professores, identificando-os 

como processo de ensino dirigido a adultos e como processo de aprendizagem de adultos, 

enfatizando que tais processos acontecem “em situações diversas”, em contextos 

organizados, formais, planejados e desenvolvidos em “instituições formativas”. 

 Nas situações formais, segundo esse mesmo autor, as modalidades de atividades 

podem ser diversas, dependendo do nível de responsabilidade e de autonomia dos adultos 
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envolvidos (formadores e professores). Portanto, a estrutura das atividades de formação 

pode ser diferenciada em relação ao grau de competência, motivação e dependência dos 

professores e dos alunos-mestres como pessoas adultas. Mesmo que os adultos tenham 

conhecimento, competências, atitudes e disposição para aprender, o que parece mais viável 

na concepção do autor é que “(...) através da aprendizagem autônoma é que a aprendizagem do 

adulto se torna significativa” (Garcia, 1996 p.52), ou seja: 
 

 (...) a aprendizagem autônoma é o modo como a maior parte dos adultos 
adquire novas idéias, competências e atitudes (...) devido ao facto de 
serem aqueles que aprendem quem tem a principal responsabilidade na 
planificação, desenvolvimento e avaliação das suas próprias experiências 
de aprendizagem (p.41). 
 
 

2.3. Os estudos sobre o professor e sua formação 
 
 

  Nos estudos que vêm sendo realizados sobre propostas de ação docente e de 

formação de professores, um dos conceitos mais utilizados refere-se ao processo de 

reflexão que se tornou, hoje, um conceito estruturador de referências escritas sobre e para a 

formação docente. 

  A idéia de “pensamento reflexivo” como parte do processo educativo em geral e, 

especialmente, do trabalho do professor, não é nova. Giovanni (1994) lembra em seus 

estudos que essa idéia remonta a Dewey6, referindo-se também ao “legado de Dewey à 

educação” apontado por Schön7, cujos estudos o tem colocado como principal defensor 

contemporâneo da reflexão no ensino como condição para uma prática profissional bem 

sucedida. 

Assim como Giovanni (1994), também recorro diretamente a Dewey (1959) para 

definir o processo de reflexão aplicado ao ensino. 

De acordo com esse autor, o pensamento reflexivo refere-se a um tipo de 

pensamento que abrange operações de busca, de pesquisa e de investigação, visando 

analisar, mentalmente, um determinado assunto e dar-lhe “consideração séria e 

consecutiva”. Em suas palavras: 
 

                                                 
6 Giovanni refere-se especificamente ao seguinte texto: DEWEY, J. 1959. Como Pensamos. Como se 
relaciona o pensamento reflexivo com o processo educativo: uma re-exposição. São Paulo: Nacional. 
 
7 Giovanni utiliza-se em seus estudos da seguinte referência: SCHÖN, D.The Theory of Inquiry: Dewey’s 
Legacy to Educacion. Currículum Inquiriy, v. 2, n.2, p.119-139,1992 
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(...) A reflexão não é simplesmente uma seqüência, mas uma 
conseqüência – uma ordem de tal modo consecutiva que cada idéia 
engendra a seguinte como seu efeito natural, e ao mesmo tempo, apoia-se 
na antecessora ou a esta se refere. As partes sucessivas de um pensamento 
reflexivo derivam umas das outras e sustentam-se umas às outras; não 
vão e vêm confusamente. Cada fase é um passo de um ponto a outro; 
tecnicamente falando, um termo do pensamento. Cada termo deixa um 
depósito de que se utiliza o termo seguinte. A correnteza, o fluxo, 
transforma-se numa série, numa cadeia. Em qualquer pensamento 
reflexivo há unidades definidas, ligadas entre si de tal arte que o resultado 
é um movimento continuado para um fim comum (Dewey, 1959, p.14). 

 
 Para Dewey (1959), a reflexão tem início quando começamos a investigar a 

veracidade de um determinado fato, quando testamos e verificamos sua validade para saber 

qual a garantia de que os dados existentes realmente indicam a idéia sugerida, de modo que 

justifique o aceitá-la.  

 O autor assinala que o pensar reflexivo pode e deve ser entendido como a 

capacidade que nos emancipa da ação “impulsiva e rotineira”, compreendendo duas fases: 

 “(...) (1) um estado de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade 
mental, o qual origina o ato de pensar; e (2) um ato de pesquisa, procura, 
inquirição, para encontrar material que resolva a dúvida, assente e 
esclareça a perplexidade” (Dewey, 1959, p.22). 
 
 

 Para Dewey (1959),  “(...)  a função do pensamento reflexivo é, por conseguinte, 

transformar uma situação de obscuridade, dúvida, conflito, distúrbio de algum gênero, numa 

situação clara, coerente, assentada, harmoniosa” (p.106). 

 A questão do pensamento reflexivo proposto por Dewey continua viva nas idéias de 

grandes teóricos. Mesmo após tantos anos, esse autor ainda está presente nos estudos, 

idéias e pensamentos atuais. Exemplo disso são os estudos de Schön (1992), que tentam 

construir uma “epistemologia aplicada ao trabalho e à formação de professores”,  reunindo 

preocupações com a experiência pessoal e prática na formação e no desenvolvimento 

profissional dos professores. 

 Esse autor descreve o trabalho do professor em seus estudos sobre “profissionais 

reflexivos”, caracterizando três níveis de reflexão: “o conhecimento-na-ação” (como o 

saber fazer resultante de estudos e experiências anteriores), “a reflexão-na-ação” e “a 

reflexão sobre a reflexão-na-ação” (como formas posteriores de análise sobre o que 

ocorreu na ação). São esses momentos que permitem ao professor, segundo o autor, tornar-

se um investigador em sala de aula, ou seja, um profissional capaz de detectar os 

problemas, analisá-los e encontrar possíveis soluções para os mesmos. 
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Zeichner (1993) é outro autor que também define em seus estudos o papel da 

reflexão como central na formação e na ação profissional de professores. Retomando e 

ampliando tais questões propõe como pano de fundo para o processo de reflexão, o 

contexto social mais amplo em que a prática educativa se dá e no qual se insere o professor 

como pessoa, como cidadão e como profissional. Para esse estudioso: 
 
(...) o conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza 
da experiência que reside na prática de bons professores [...] o processo 
de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar pela reflexão 
sobre a sua própria experiência (Zeichner, 1993, p.17). 
 
 

 Assim, Zeichner (1993) aponta três características fundamentais da prática 
reflexiva: 
 
a) A atenção do professor deve estar voltada tanto para sua própria prática, quanto para as 

condições sociais nas quais se situa essa prática; 
 

b) A reflexão dos professores não pode ignorar questões como a natureza da escolaridade e do 
trabalho docente ou as relações entre raças e classes sociais por um lado e o acesso ao saber 
escolar e o sucesso escolar por outro. Estas questões devem ser encaradas de uma forma 
concreta e não afastadas do mundo do professor e do aluno; 
 

c) A prática reflexiva deve ser entendida como um compromisso com a reflexão enquanto prática 
coletiva, entre os profissionais de uma mesma escola ou de escolas diferentes, na qual os 
professores contribuam para o crescimento uns dos outros. 

 
 

De acordo com esse autor, a ação do professor deve ultrapassar o espaço da escola. 

Para que isso aconteça é necessário que tanto professores quanto as escolas abram-se à 

comunidade, em busca de contribuições para os problemas que enfrentam. 

No mesmo sentido Giovanni (1994), em seu estudo sobre projetos colaborativos de 

investigação e de ação sobre a prática docente, afirma: 

 

(...) a reflexão implica num ‘esforço de coerência e lucidez’ em relação à 
ação, num esforço de investigação em busca de melhoria na própria 
prática, expectativa essa que move o profissional, no sentido de escolher 
mudar ou superar um estado de coisas que não lhe satisfaz (p.22). 

 
 

   Ainda para essa autora: 
 

(...) “a reflexão sobre a ação” se constitui em base indispensável ao auto-
desenvolvimento profissional do professor. Não há um conhecimento 
profissional que dê conta de todas as situações de ensino possíveis. É o 
diálogo reflexivo do professor com as realidades que enfrenta 
(complexas, mutantes, incertas) que vai permitir-lhe, dia a  dia, criar 
novas realidades, experimentando, corrigindo, inventando (Giovanni, 
1994,  p.28). 
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 Portanto, a formação do professor não é finalizada no término de seu curso, pois 

ele estará em constante processo de desenvolvimento. Ou seja, é na interação com sua ação 

e na reflexão sobre ela, que o professor pode construir saberes e se desenvolver 

profissionalmente. 

Também Nóvoa (1992), assim como Schön (1992), aponta para a necessidade de 

formação do professor como um profissional reflexivo, ou seja, um profissional que analisa 

sua prática de sala de aula, tendo como objetivo “construir conhecimentos sobre o seu 

fazer”, aperfeiçoando-o de forma constante. Portanto, o professor deve ser um profissional 

comprometido com a sua prática pedagógica, refletindo sobre ela com o objetivo de 

melhorá-la, para construir e reconstruir seus saberes profissionais. 

Nóvoa (1992) aponta ainda, em seus estudos, para a idéia de que o “triplo 

movimento” sugerido por Schön – conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão 

sobre a ação e sobre reflexão na ação – deve ganhar pertinência no desenvolvimento 

pessoal dos professores, quando se consideram os estudos que tomam como referência a 

pessoa do professor. Segundo Nóvoa, a obra de Ada Abraham8 teve um papel pioneiro nos 

estudos ligados ao “pensamento do professor” e a literatura pedagógica, a partir dela, foi 

invadida por obras e estudos sobre a vida dos professores e seu desenvolvimento pessoal.  

Todas essas reflexões nos levam a entender melhor o processo de formação 

profissional como sendo “parte de uma história”, como afirma Marin (1996). Ou seja, na 

formação de todo professor há “uma origem e uma evolução específicas”: 

 

 (...) uma historicidade vivida no cotidiano. As pessoas começam a ser 
formadas profissionalmente em seu cotidiano. Cada um de nós sofre um 
processo de formação profissional a partir da educação informal e formal 
a que está submetido, diariamente, desde muito cedo. É na interação 
social, na família, nos grupos de amigos, nas instituições, nas horas de 
lazer que começa essa formação, não nos cursos básicos que ministramos 
(Marin, 1996, p.162). 

 
 

Também para Zeichner (1992, p.130), “o processo de aprender a ensinar começa muito 

antes dos alunos freqüentarem os cursos de formação de professores”. No entanto, segundo esse 

autor, o que temos presenciado na profissão docente é um distanciamento entre a dimensão 

profissional e a dimensão pessoal cultural. A esse respeito, Nóvoa (1992) ressalta que a 

                                                 
8  Nóvoa se refere à seguinte obra: ABRAHAM, Ada, ed.(1984). L’enseignant est une personne. Paris: ESF.  
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formação de professores tem, sistematicamente, ignorado os aspectos relacionados ao 

desenvolvimento pessoal dos futuros professores: 

 

(...) O professor é uma pessoa. E uma parte da pessoa é o professor. (...) 
Urge por isso (re)encontrar espaços de interacção entre as dimensões 
pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus 
processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias 
de vida (p.25). 
 
 

 Para esse autor é de grande importância, portanto, a valorização do saber 

experencial no processo de formação da reflexão crítica sobre a prática e da reconstrução 

permanente da identidade pessoal. 

Portanto, os estudos sobre o conceito de reflexão aplicado à ação e formação de 

professores parecem mostrar a importância de que o processo reflexivo ocorra antes, 

depois e durante a ação de ensinar. Nesse sentido, a formação profissional dos professores 

deve estar voltada para uma perspectiva teórica crítico-reflexiva, que possa fornecer aos 

professores os meios de um pensamento autônomo, pois, estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os próprios projetos, visando a 

construção de uma identidade profissional. 

A esse respeito, Nóvoa (1992), estudando o processo de desenvolvimento pessoal e 

profissional docente, afirma que a construção da identidade profissional se dá não só no 

momento de formação inicial, mas ao longo da vida profissional. Para esse autor, essa 

construção passa sempre por um processo complexo, pelo qual cada um se apropria do 

“sentido da sua história profissional”. Trata-se de um processo que necessita de tempo, 

para refazer identidade, para que o indivíduo se acomode em relação às inovações e 

assimile as mudanças. Tal identidade, segundo o autor, “[...] é um lugar de lutas e de conflitos, 

é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão” (p.16). 

Para esse autor, a concretização de tais horizontes não deve resultar apenas na 

mudança dos profissionais. Ou seja, é preciso mudar também os contextos em que esse 

profissional intervém: “(...) da mesma maneira que a formação não se pode dissociar da produção 

do saber, também não se pode alhear essa produção de uma intervenção no terreno profissional” 

(Nóvoa, 1992, p.28). 

As escolas não podem mudar sem a participação e a dedicação dos professores e 

estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. O 

desenvolvimento profissional dos professores tem de estar articulado com as escolas, com 

a equipe que nela trabalha e com os projetos constituídos por elas. 
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Portanto, como afirma Nóvoa, as mudanças educacionais além de depender dos 

professores e da sua formação, também dependem da transformação das práticas 

pedagógicas na sala de aula: ”(...) por isso, falar de formação de professores é falar de um 

investimento educativo dos projectos de escola” (p.29). 

Atualmente vivemos um momento polêmico, que tem levado os profissionais de 

educação a reverem suas práticas. Os reflexos das mudanças já podem ser sentidos, com a 

incorporação de novas políticas de pesquisa e modos diferentes de conceber o 

conhecimento sobre o ensino e a realidade escolar. Ou seja, têm surgido diferentes estudos 

nessa vertente, apontando que os conhecimentos dos professores sobre sua realidade e 

sobre suas práticas são primordiais para a formulação de ações de formação continuada. 

Nesse sentido, as universidades e escolas podem e devem ser aliadas ou “parceiras” 

na investigação e na busca de soluções para os problemas de ensino e aprendizagem. 

Em pesquisas recentes, temos presenciado a importância dessas parcerias para o 

avanço de ações dessa natureza. Giovanni (1998b) em seus estudos constata que a idéia de 

parceria já vem sendo desenvolvida no Brasil e no mundo de diversas maneiras e há muito 

tempo, e que, mesmo diante das dificuldades apresentadas nessa parceria entre escolas 

públicas e universidades, alguns autores reconhecem esse tipo de colaboração como sendo 

um avanço.  Em estudo anterior, a mesma autora afirma: 

 

(...) a percepção que os professores aprendem a ter de si mesmos como 
intelectuais e a identificação do trabalho que realizam como uma 
atividade de busca de conhecimento, estudo e investigação, a partir de 
parcerias com seus próprios pares e com os profissionais da universidade, 
podem ajudá-los a romper as condições que restringem ou castram suas 
possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional  ( Giovanni, 
1994, p.188). 
  
 

Zeichner (2000) em suas análises critica a posição de universidades que ignoram os 

professores das escolas públicas, suas necessidades, urgências e prioridades, no processo 

de decisão e escolha das questões a serem investigadas nas pesquisas acadêmicas. Essa é 

também uma posição acadêmica comum entre os pesquisadores de nosso país e isso, com 

certeza, têm contribuído para aumentar a resistência com que os professores vêem as 

pesquisas realizadas pela universidade e seus resultados, em muitos casos, se negando a 

colaborar ou omitindo dados importantes quando participam das pesquisas como 

“informantes”.  
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Por outro lado, tem sido grande o esforço de grupos de pesquisadores acadêmicos 

para estabelecer um diálogo com as escolas, transformando-as num lócus permanente de 

debates e reflexões para o desenvolvimento profissional dos atores envolvidos na ação 

pedagógica. 

Giovanni (1998b), por exemplo, em trabalho no qual expõe a importância de se 

ultrapassar, na prática das pesquisas em educação, a dicotomia entre “professor 

informante” e “professor parceiro”: 
 

(...) advoga a idéia de que os relacionamentos colaborativos entre 
universidade e escolas de 1º. e 2º. graus representam alternativa 
metodológica privilegiada, tanto para investigação, quanto para atuação 
sobre o desenvolvimento profissional de professores e suas condições de 
trabalho (...) (p.46). 
 

 

 Nesse trabalho a autora analisa o “potencial didático-formador da prática da 

pesquisa-ação colaborativa” e afirma: 

 

(...) O processo colaborativo presente na pesquisa-ação, por exemplo, 
leva a uma parceria potencialmente poderosa, tanto para o 
desenvolvimento de professores em exercícios nas escolas, quanto para a 
renovação da formação de novos professores nas universidades. Em 
ambas as instituições, as práticas sofrem mudanças efetivas. As 
mudanças são visíveis em cada um dos participantes, sejam eles 
professores e alunos da universidade, ou professores e especialistas de 
ensino de 1º e 2º graus (Giovanni, 1998b, p. 55). 
 

 
Assim, fazendo parte ou não de processos de pesquisa, a educação continuada pode 

tornar-se uma ação cada vez mais presente e necessária como afirma Gatti (1996): “(...) 

como meio de expansão cultural e de formação transdisciplinar”, ou seja, como meio de “(...) 

possibilitar a combinação de formações variadas de diferentes áreas de conhecimento” (p. 64).  

 

          Para  que isso ocorra, Nóvoa  (1991) defende a idéia de que: 
 
 

 (...) a formação continuada deve estar articulada com o desempenho 
profissional dos professores, tornando as escolas lugares de referência. 
Trata-se de um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de 
formação se estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e 
não em torno de conteúdos acadêmicos (p. 30).      

 
 

 Esse tipo de formação tem grande importância quando considera os profissionais 

como “peças-chaves no processo de tomada de decisão nas escolas”. Os professores devem 
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participar das discussões e das decisões de seu ambiente de trabalho, podendo assim, 

contribuir para o desenvolvimento de um processo dinâmico de formação continuada que 

seja participativo e interativo com conteúdos advindos de referenciais teóricos e da 

realidade da comunidade escolar 

 

 

2 .4. As relações entre formação e profissão: os saberes docentes  
 

Também buscando referencial a partir do qual os saberes docentes pudessem ser  

analisados encontramos Tardif (2002) que explora a idéia de tempo, identificando o saber 

docente como o conjunto de saberes provenientes: da vida familiar do professor, do seu 

contexto ambiental, de sua vida escolar como aluno, da sua  formação profissional docente 

e da sua própria prática. Esse autor enfatiza que cada profissional deve reconhecer e 

analisar criticamente os saberes que o “fazem” como professor, avaliando continuamente a 

sua prática e as “marcas” deixadas por essa prática no decorrer de sua vida (profissional e 

pessoal), negando-as ou aprimorando-as, investindo em  novos saberes, em  novas 

competências,  “reconstruindo sua práxis”.  

O trabalho de professor, segundo Tardif (2002), ocorre em um contexto que, se não 

determina, exerce forte influência sobre a sua prática. Ao se concretizar na interação entre 

professores e seus alunos, o ensino, atividade central do trabalho docente, reflete a cultura 

e o contexto social a que pertencem esses atores, além do fato de ser influenciado pelo 

modo como esse profissional pensa e age em sua vida. Sendo assim, o status relacionado 

ao desempenho dessa atividade varia conforme o contexto em que ocorre. Tal fato, além de 

determinar o exercício mesmo da profissão, com as marcas culturais que porta, repercute 

naqueles que a exercem. Nas palavras de Tardif e Raymond (2000): 

 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente 
alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade 
carrega as marcas de sua própria atividade e uma boa parte de sua 
existência é caracterizada por sua atuação profissional, como também sua 
trajetória profissional estará marcada pela sua identidade e vida social, ou 
seja, com o passar do tempo, ela tornou-se - aos seus próprios olhos e aos 
olhos dos outros - um professor, com sua cultura, seu éthos, suas idéias, 
suas funções, seus interesses, etc. (p.2) 

 

 

A questão da formação docente, portanto, diz respeito ao valor social atribuído à 

função docente.  O que se considera como fundamental que esses profissionais adquiriram 
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como forma de conhecimento está profundamente relacionado à sua configuração como 

profissão e ao seu valor na sociedade. A valorização de aspectos técnicos, em detrimento 

de sua formação mais geral, bem como a valorização da formação continuada, em 

detrimento da formação inicial, são exemplos de políticas públicas atuais que demonstram 

que a profissão docente é desconsiderada socialmente e que não se tem atribuído ao 

trabalho do professor relevância intelectual e social.  

Tardif e Raymond (2000) nos ajudam a compreender a forma como a profissão tem 

sido percebida, o que pode significar avanços na compreensão da profissão e da forma 

como a mesma se constitui, sem reduzir a formação e o trabalho do professor aos aspectos 

técnicos dessa profissão. Ao terem por preocupação investigar as relações entre o tempo, o 

trabalho e a aprendizagem dos saberes profissionais dos professores mobilizados em sua 

prática cotidiana para resolver problemas e dar sentido às situações de trabalho, os autores 

apontam esses saberes como provenientes de diferentes “lugares”, como: as histórias de 

vida, as condições de vida familiares e sociais, a trajetória de escolaridade, o currículo e a 

socialização escolar, a formação profissional inicial e continuada, o conhecimento das 

disciplinas a serem ensinadas, a experiência na profissão, a cultura pessoal e profissional, 

bem como a aprendizagem com os pares.  

Tardif (2002), ao analisar a relação estabelecida entre o exercício da docência e o 

conhecimento em uma perspectiva histórica, aponta alguns elementos que contribuem para 

o entendimento da desvalorização social da profissão. O autor remonta suas reflexões à 

Idade Média, momento em que havia clara cisão entre a comunidade intelectual detentora 

do saber erudito, que assumia para si as tarefas de formação de uma parcela muito restrita 

da população e os saberes técnicos de artistas e artesãos, que cuidavam da formação de 

seus aprendizes. Na Modernidade ocorre, segundo o autor, uma outra cisão, entre o 

intelectual produtor de saberes e um novo personagem encarregado de sua transmissão, 

qual seja, o professor. Com o surgimento dos sistemas públicos de formação, os saberes 

técnicos dos artesãos acabam por ser integrados a essa nova realidade.  

 

2. 5.  A Formação Continuada de professores 

 

              Vale ressaltar neste momento a necessidade de pôr em destaque os estudos sobre 

formação continuada, tendo em vista a temática específica para a qual se volta esta 

Dissertação: cursos de formação continuada para professores de EJA. 
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 A educação continuada, segundo Candau (1996), não pode ser mais concebida 

como:  

 (...) um processo (de cursos, palestras, seminários etc.. de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim como um trabalho de reflexidade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e 
profissional, em interação mútua (p.150). 

 

Ainda na proposição desta mesma autora, os caminhos para a construção de uma 

perspectiva de formação continuada, partem de três eixos: a escola como lócus 

fundamental da formação, a valorização do saber docente e o reconhecimento do ciclo de 

vida profissional dos professores. 

            A idéia da escola como lócus da formação, segundo Candau (1996), está ligada ao 

reconhecimento de que é na escola, no exercício da profissão docente que o professor 

“aprende, desaprende, reestrutura o que aprendeu”, faz descobertas e vai aprimorando sua 

formação nesse cotidiano. 

              Para a autora, entender a escola como lócus de formação continuada passa a ser 

uma condição importante na busca de superar o modelo clássico de formação continuada, 

construindo uma nova perspectiva na formação continuada de professores. Para alcançar 

esse objetivo é importante que essa prática seja “reflexiva”, isto é, que seja uma prática 

capaz de entender os problemas e resolvê-los. Também se faz necessário que seja uma 

prática coletiva, construída, por grupos de professores ou pelo conjunto de docentes de 

uma determinada instituição escolar. 

                Também para Mizukami e outros (2002), a formação continuada busca novos 

caminhos de desenvolvimento, deixando de ser “reciclagem”, como preconizava o modelo 

clássico, para tratar de problemas educacionais por meio de um trabalho de reflexidade 

crítica sobre as práticas pedagógicas e de uma permanente (re)construção da identidade 

docente. 

A autora afirma que a formação de professores é um “continuum”. Em outras 

palavras, é um processo de desenvolvimento para a vida toda. Diante deste quadro existe a 

necessidade de se repensar a formação inicial e contínua de professores, pois as formas 

atuais têm se mostrado pouco eficientes para alterar as práticas escolares e de ensino e, 

conseqüentemente, as situações de fracasso escolar, por não considerarem a prática 

pedagógica das escolas e dos professores em seus contextos específicos. Portanto, a 

formação do professor, não se dá de forma linear, mas é um processo complexo e dialético. 

A formação não se constrói por acumulação de conhecimentos, mas sim por meio da 
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reflexão crítica sobre a própria experiência e em interação não só com os outros elementos 

da comunidade escolar, como também, com outros segmentos da sociedade.  

A formação do professor como processo contínuo, no exercício da docência, 

precisa ser trabalhada de tal maneira, sabendo que não se trata apenas de levar o futuro 

professor ou o professor em exercício, a “saber fazer”, mas de levá-lo a “saber o que, como 

e porque fazer” e mais, a “saber a serviço de que interesse se coloca o que fazemos como 

educadores”. É de responsabilidade da escola e do professor desenvolver seu projeto de 

formação num processo de reflexão e de intervenção contínua, uma vez que ele é o agente 

de sua prática pedagógica. 

Para essa autora, as pesquisas relacionadas a essa temática destacam, em geral, que 

a formação continuada de professores deve estabelecer uma estreita relação entre teoria e 

prática cotidiana, sendo que, para que a ação formativa tenha retorno efetivo no trabalho do 

professor em sala de aula, há necessidade de um acompanhamento sistemático desse 

esforço de “relação teoria-prática”, durante o processo de formação continuada. 

É importante assinalar, ainda, a respeito da formação continuada de professores, as 

observações e alertas de Marin (1995), ao retomar os inúmeros termos que acompanharam 

tais iniciativas nas últimas décadas. Para a autora, palavras como: reciclagem, treinamento, 

capacitação (que são as mais encontradas nos estudos, documentos e ações relativos à 

formação continuada de professores e as mais freqüentemente presentes nas “falas” dos 

profissionais da educação e no cotidiano dos professores) são inadequadas. Em sua análise 

desses termos e concepções que encerram, a autora alerta para os conceitos subjacentes a 

tais termos, já que, a partir deles, é que as ações e propostas de formação contínua são 

construídas. No artigo dessa autora, os termos analisados são: reciclagem, treinamento, 

aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente, formação continuada, educação 

continuada – e eles são assim definidos: 
 

 Reciclagem: para esse termo a autora recorre a um dicionário, onde o verbete reciclagem tem o 
significado de “atualização pedagógica para se obter melhores resultado”. De acordo com a autora, 
o termo reciclagem parece comprometedor, se entendermos que reciclagem altera substancialmente 
o sentido de atualização, pois o mesmo é entendido como coisa passível de modificação, como os 
objetos que são recicláveis, portanto o termo não deve ser utilizado para pessoas muito menos para 
os profissionais da educação. A utilização desse termo no meio educacional levou a cursos rápidos 
descontextualizados, abordando de forma superficial o ensino, agregando aos cursos palestras e 
encontros esporádicos. No entanto, há exceções, em que alguns desses cursos deram resultados 
positivos.  
 
Treinamento: o termo treinamento é comum na área de formação humana assim como para os 
profissionais da educação. Treinamento quer dizer destro, apto, capaz de determinada tarefa. No 
entanto, a autora pensa ser possível em ações de educação continuada utilizar o termo, por 
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exemplo, em relação aos profissionais de Educação Física quando for necessário  treinamento (para 
adquirir destrezas musculares numa nova técnica de modalidade esportiva). Já para os profissionais 
da educação, esta autora, entende que o termo será inadequado, pois, não se trata de apenas 
desencadear ações com finalidades mecânicas, o ser humano está sendo educado para exercer 
funções que utilizam a inteligência e não apenas os olhos, os passos e os gestos.  
 
Aperfeiçoamento: tornar-se perfeito. Para a educação e os envolvidos nela, o termo é inadequado 
segundo a autora, pois não é mais possível pensar em tornar alguém perfeito, seria negar a raiz da 
própria educação.  
 
Capacitação: Na consulta realizada por Marin, a referência traz dois conjuntos de enunciados, um 
tornar capaz, habilitar e o outro convencer, persuadir. Para a idéia de educação continuada, o termo, 
tornar capaz seria coerente se pensarmos que as funções a serem desempenhadas pelos educadores 
fazem com que seja necessário que eles se tornem capazes para o desempenho da profissão. Já os 
termos convencer e persuadir não fazem sentido para a atuação profissional, pois os profissionais 
da educação devem fazer uso de sua razão, não devem ser convencidos, nem persuadidos. Os 
educadores precisam ter suas crenças para analisar, criticar e até aceitar o que lhes são 
apresentados. 
 
Educação permanente, formação continuada, educação continuada: para a autora, esses três 
termos apresentam uma similaridade, pois se apresentam “a partir de outro eixo para a formação de 
professores, para a pesquisa em educação, para os compromissos institucionais e dos profissionais 
que atuam em todas essas áreas” (Marin, 1995,  p.17). Segundo a autora a concepção de educação 
permanente refere-se ao processo de educação ao longo da vida e a um desenvolvimento contínuo e 
a educação continuada também apresenta uma visão mais completa  e valorizada, quando a mesma 
acontece no “lócus” do trabalho dos profissionais, no cotidiano com continuidade, mobilizando os 
saberes dos profissionais, transformando-o numa prática social. 
 

Finalizando, Marin destaca que: 

 (...) a terminologia educação continuada pode ser utilizada para uma 
abordagem mais ampla, rica e potencial, na medida em que pode 
incorporar as noções – treinamento, capacitação, aperfeiçoamento –  
dependendo da perspectiva, do objetivo específico ou dos aspectos a 
serem focalizados no processo educativo. [...] o uso do termo educação 
continuada tem a significação fundamental do conceito de que a 
educação consiste em auxiliar o professor a participar ativamente do 
mundo que o cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de 
sua profissão (Marin, 1995, p. 19). 

 

Por outro lado, segundo Destro (1995, p.25), na chamada Conferência de Elsinor, a 

conceituação de educação continuada foi ampliada, sendo enfocada também como 

“educação de adultos”, isto é, como “(...) um tipo de educação cursado voluntariamente pelos 

adultos, com o objetivo de alcançar um desenvolvimento pessoal e profissional”. 

Essa autora também observa a variação que acompanha os nomes dados para esse 

tipo de educação: educação permanente, educação recorrente, educação contínua, 

educação continuada, formação continuada e considera que todos esses termos são 

utilizados por pensadores e profissionais da educação para nomear novos desafios, bem 

como para evitar que esse tipo de formação se torne um simples “treinamento”. Ou seja, 
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para entender que a educação continuada como “(...) geradora de mudanças insere-se num 

quadro político prospectivo em que formação é,  idealmente,  participar do futuro” ( Destro, 1995, 

p. 27). 

          Ainda em relação às diferentes modalidades de ações de formação continuada de 

professores, Giovanni & Monteiro (2000), em estudo sobre o desafio metodológico para o 

trabalho com a formação continuada, afirmam que  “[...] é indiscutível a necessidade de ações 

educacionais voltadas para o chamado processo de formação continuada”(p.129). Citando 

Hernandez,9 em relação à questão da aprendizagem dos professores nas ações de formação 

continuada, as autoras retomam algumas constatações sobre as regularidades presentes 

nesse processo:  
 

(...) a) refúgio no impossível (apesar de reconhecerem a importância de 
uma informação nova, os professores não reconhecem a possibilidade de 
sua adoção ou adequação à prática); b) desconforto de aprender 
(resistência ao esforço exigido pela aprendizagem); c) revisão da prática 
não resolve os problemas (os próprios professores consideram mais 
eficaz receberem “receitas “ de como ensinar do que submeterem a um 
processo de reflexão sobre a prática ); d) aprender ameaça a identidade 
(medo de negar ou contrariar a própria bagagem de conhecimentos e 
experiências anteriores); e) separação entre a fundamentação e a prática 
(os professores se apegam a uma falsa definição de papéis, segundo a 
qual, cabe a eles a execução e à universidade a investigação  e busca de 
conhecimento) (Giovanni & Monteiro, 2000, p. 133). 

 
 
           Há que se ressaltar, no entanto, que tais atitudes não configuram um padrão para 

todos. Nem sempre os professores se manifestam sempre da mesma forma. Como dizem as 

autoras, há “altos e baixos” nesse processo que acarretam a demora característica na 

efetivação dos resultados do processo de formação continuada e que são reflexos da 

heterogeneidade sempre previsível, segundo Giovanni & Monteiro (2000), num grupo de 

professores, pela diversidade de suas histórias de vida pessoal e de formação escolar e 

profissional que, por sua vez, afeta a percepção e consciência dos professores da 

intencionalidade de que, necessariamente, se devem revestir “... as ações de ensino 

presentes nas ações de formação continuada... e as aprendizagens delas resultantes...” (p. 

134).  

             A formação continuada de professores representa, portanto,  relevante dimensão da 

profissionalização docente que deverá estar atrelada à formação inicial, outra dimensão de 

grande importância na construção dessa profissionalidade. Hoje, as reflexões sobre 
                                                 
9 As autoras referem-se aqui ao seguinte texto: HERNANDES, F. 1998. A importância de saber como os 
docentes aprendem. Pátio. Revista Pedagógica.Porto Alegre: Artes Médicas, Ano I, n.4, fev-abr, p. 08-13. 
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formação de professores apontam para uma concepção de formação como processo, ou 

seja, não faz mais sentido a dicotomia entre formação inicial e formação continuada, 

sendo indispensável que essa visão seja superada. 

Assim, nos cursos de formação de professores devem ser valorizados, desde a 

formação inicial, os processos de reflexão sobre a própria prática, preferencialmente no 

espaço onde eles ocorrem, incentivando o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade 

das escolas. Com base nessa idéia, Pimenta (1999) destaca como o grande desafio para a 

formação inicial, a colaboração das oportunidades de reflexão no processo de transição dos 

futuros professores entre “ver-se como aluno” e “ver-se como professor”. 

Essa autora chama atenção, também, para o fato de que não podemos negar a 

impossibilidade da universidade formar profissionais “prontos e acabados,” tanto pela 

evolução e produção dos conhecimentos, quanto pela própria natureza inconclusa do ser 

humano. No entanto, isso não justifica que essas instituições formadoras deixem de 

assumir a responsabilidade pela qualidade de seus cursos. Por outro lado, para uma grande 

parcela de professores, as oportunidades de formação continuada não são tão democráticas 

e acessíveis como se supõe, ficando para a formação inicial assumir o compromisso com o 

desenvolvimento profissional docente, oferecendo uma base sólida de conhecimentos, 

tendo a docência como referência.  

 A formação inicial deve estar alicerçada na abertura de pesquisa em relação a e na 

prática pedagógica, entendida como um processo através do qual teoria e prática 

interrogam-se mutuamente, habilitando o futuro professor para o exercício da docência e 

contribuindo para o delineamento da profissão docente (Nunes, 2002, p. 6).  

É necessário ressaltar, ainda, que isto não quer dizer que a formação inicial deva ser 

considerada como um fim em si mesma, uma vez que ela não dá conta de responder a todas 

as necessidades de formação sentidas pelo professor, tendo em vista as constantes 

mudanças impostas pelo sistema ou pela sociedade em geral. Mas ela corresponde a uma 

parte central e vital do processo de formação da identidade do professor. 

Assim, a formação de professores deve ser pensada como um processo permanente 

de (des)construção e (re)construção, pelo professor, de conceitos e de práticas necessários 

ao seu desempenho profissional em face das demandas educacionais enfrentadas pelo 

professor. 

Nessa mesma linha de reflexão, também Kramer (1988), em seu artigo sobre o 

desafio da formação de professores em serviço, indaga sobre a possibilidade de melhoria 

da qualidade de ensino dela decorrente. Para que isso aconteça, as mudanças nas 
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estratégias de formação em serviço, segundo a autora, estão atreladas a mudanças na 

organização e divisão do trabalho dentro da escola. Nas palavras da autora: 

 
(...) Há que se ter em vista que a formação do professor que está em 
serviço é feita na escola e a ela devem estar voltadas as demais instâncias 
a fim de que se fortaleçam os professores em termos teóricos-práticos, 
possibilitando-lhes uma reflexão constante sobre sua atuação e os 
problemas enfrentados, e uma instrumentalização naqueles 
conhecimentos imprescindíveis ao  redimensionamento da sua prática. 
[...] Nessa medida, para que se possa pensar e propor alternativas de 
formação dos professores em serviço, comprometidas com a função 
social e política e, portanto, direcionadas à formação e ao exercício de 
cidadania, a teoria não pode ser vista como soberana sobre a experiência, 
da mesma forma que a experiência não substitui a análise crítica,  sendo, 
na verdade, mediada por ela. Uma política de formação de professores em 
serviço efetivamente engajada na melhoria da qualidade de ensino 
deverá, então, garantir as condições e viabilizar um trabalho dessa 
natureza, vendo a escola e a própria formação como práticas sociais que 
são ( Kramer 1988, p.11). 
  

Portanto, para se formar bons professores são necessários um preparo adequado, 

bem como o exercício de análise e discussão sobre o papel do educador, além do 

conhecimento e apropriação da realidade educacional. A prática docente consiste no 

reconhecimento de que o aprendizado da profissão é contínuo e de que a formação 

profissional,  para acontecer, depende da interação do professor com a realidade que o 

cerca e com a forma como desenvolve seu trabalho em sala de aula, reconhecendo-o como 

um “exercício político a serviço da educação dos seus alunos para a cidadania”.  

Essa é também a posição de Giovanni (2003), em texto no qual afirma que a 

condição de indagar/refletir sobre o próprio trabalho e seu papel político é a “... condição 

profissional por excelência do professor” (p. 208). Em suas palavras: 

 

(...) ser capaz de indagar e refletir sobre suas condições de vida e trabalho 
é condição profissional por excelência do professor, a ser aprendida e 
exercitada ao longo de sua formação e é esta condição que vai lhe 
permitir manter princípios, idéias, ideais, atitudes e conhecimentos 
recebidos ao longo da formação, apesar das interdições e mensagens 
contrárias postas pela prática docente e pela realidade escolar ao longo do 
exercício de sua profissão. De todas as lacunas na formação de 
professores, esta me parece a mais grave. Porque é, justamente, aquela 
que impede que as diferentes situações de formação e o próprio exercício 
da profissão se tornem, conforme nos alerta Giroux (1994), oportunidades 
de aprendizagem do discurso e das práticas de liberdade e de democracia; 
de entendimento crítico das situações, acontecimentos e fatos educativos, 
sociais, culturais; de formas de interrogação do real; de relacionamento 
entre a esfera de atuação ética, política e social e a esfera de atuação 
educativa e pedagógica (Giovanni 2003, p. 208-209). 
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 Assim, resta ainda pôr em destaque aqui as idéias em torno das quais Giovanni 

(2003) conceitua “formação continuada de professores no ambiente escolar”. Trata-se, 

segundo a autora, de “(...) reconhecer que aprendizagens profissionais não são um resultado 

necessário da situação de trabalho e do exercício da profissão” (p.213). Para que elas ocorram, 

ainda segundo a mesma autora, “... alguns elementos e condições essenciais, sistemática e 

intencionalmente buscados, precisam estar presentes...”. São elas:  

- a consciência da “Intencionalidade do processo”; 
- a possibilidade de “Produção de conhecimento”; 
- a necessidade da “Dimensão coletiva”; 
- o “Caráter prospectivo” desse processo; 
- a importância de se “Pensar, simultaneamente, formação de professores e gestão da escola”; 
- a ocorrência de “Aprendizagens e mudanças também para a escola”; 
- a perspectiva de se “Trabalhar sob a forma de projetos” (Giovanni, 2003, p.213-222). 
 
 Do ponto de vista metodológico, segundo Giovanni & Monteiro (2000), embora tal 

trabalho de formação continuada “... não tenha atingido uma resposta satisfatória e se 

constitua, ainda, em desafio a ser superado”, parte das dificuldades inerentes a esse 

processo pode ser enfrentada, com a adoção de “metodologia abrangente”, que articule, 

sistematicamente, fundamentos e atividades do cotidiano dos professores:  

 

Nessa articulação são consideradas e afirmadas as vozes, experiências e 
histórias pelas quais os professores atribuem sentidos às suas práticas; os 
conceitos e procedimentos são aprendidos em meio às diferenças e ao 
diálogo com a própria experiência, com a experiência do outro e com a 
teoria. O princípio básico que rege cada uma das etapas do processo é o 
da “indagação-reflexão”: está sempre presente o esforço de influenciar a 
identidade profissional dos professores, ou seja, influenciar a percepção 
de si mesmo e o seu modo de se relacionar com o conhecimento, com a 
cultura, com os alunos, com seus pares e superiores, visando tornar seu 
ensino cada vez mais democrático e receptivo às diferenças, cada vez 
mais grupal,  cada vez mais autônomo e questionador (Giovanni e 
Monteiro, 2000, p. 136). 

 
 
 Nessa proposta de ação, algumas etapas precisam ser respeitadas segundo as 
autoras: 
             
1 -  o “Momento de refletir sobre o conhecido”; 
2 – o “Momento de oferecer / ensinar o novo”; 
3 – o “Momento de vivenciar o novo”; 
4 – o “Momento de aplicar em novos contextos os conhecimentos vivenciados”; 
5 – o “Momento de refletir sobre o novo fazer” (Giovanni e Monteiro, 2000, p. 136-141). 
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Por outro lado, há que se considerar, ainda,  as possíveis lacunas existentes nos 

cursos de formação inicial (como o Curso Normal Superior e o Curso de Pedagogia), no 

processo de formação profissional dos educadores, que podem inviabilizar os objetivos do 

processo de formação continuada, na medida em que as bases teórico-práticas, sobre as 

quais esse processo deveria assentar-se, não existem ou são fragilizadas.  

Ou seja, nesta Dissertação, consideramos que a discussão sobre formação 

continuada não esgota todas as dimensões do processo de formação profissional dos 

educadores, nem é essa nossa pretensão. Ao contrário, ainda há muito a ser estudado sobre 

programas de formação continuada realizados por secretarias estaduais e municipais, por 

universidades, Ongs e outras agências. O principal problema a ser enfrentado, no entanto, 

diz respeito à não socialização e sistematização de experiências ou programas bem 

sucedidos ou não, suas dificuldades, empecilhos, características. Trata-se da tarefa de 

oferecer contribuições da pesquisa para a elaboração de políticas publicas para a educação. 

 

2.6. Formação Docente e as Políticas Públicas 
     
 As pesquisas que discutem a formação de professores têm alertado para alguns 

equívocos em relação aos modelos de formação importados. Autores como Nóvoa (1991), 

Torres (1998) e Popkewitz (1997) dentre outros que discutiram realidades específicas da 

formação de professores na Inglaterra, Espanha e França perceberam a ausência da visão 

dos professores na definição dos programas e das políticas públicas implementadas 

naqueles países, o mesmo ocorrendo no Brasil.  

  Lüdke (1999), por exemplo, em estudo sobre tais políticas no Brasil  enfatiza que:  

[A ausência] aparece de forma dolorosamente evidente entre nós, 
refletindo-se na frase correntemente ouvida de professores, nos 
corredores das escolas, a cada vez que chega um “pacote” de reforma: 
“Se vem lá de cima (dos órgãos centrais), eu nem quero saber!”  outro 
aspecto atrelado ao primeiro, é a separação entre a reforma “despejada” 
sobre o sistema escolar e seus professores e a preparação, a seu reboque, 
numa flagrante inversão lógica, com suas previsíveis conseqüências 
(p.283-284). 

 
 

As políticas educacionais têm apontado a formação docente como a principal ação a 

ser desenvolvida para que os países superem os altos índices de analfabetismo, pobreza, 

dependência. Esse não é propriamente um discurso recente, pois os chamados “países em 

desenvolvimento” já sofrem, desde a década de 1970, uma forte pressão externa para a 

eliminação do professorado leigo das redes públicas de ensino. 
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 Na década de 1990, essa exigência assumiu nova roupagem devido à pressão pela 

oferta dos cursos, ainda em nível médio, mas, sobretudo em nível de graduação, aos 

professores das redes públicas (a chamada “licenciatura parcelada”), com um forte aparato 

político-financeiro de organismos internacionais, com recursos disponibilizados pelo 

Banco Mundial.   

Agregados ao suporte material para a execução dos programas, as agências de 

financiamento indicam, ainda, as metas, conteúdos, estratégias e objetivos que devem fazer 

parte das propostas de formação docente. Segundo Torres (1998): 

 

(...) muitas das estratégias que os países em desenvolvimento hoje 
propõem e estão testando - descentralização, diversificação curricular, 
autonomia da escola, participação dos pais na gestão escolar, educação 
inclusiva, uso das tecnologias modernas, educação à distância etc.-já 
foram testadas em países desenvolvidos, nem sempre com êxito. 
Conhecer de perto estes processos ajudaria no sentido de tomar 
consciência de que, em várias destas frentes hoje vistas como inovadoras 
um passo adiante, os países em desenvolvimento estão indo enquanto os 
desenvolvidos estão voltando (p.146). 
 

 
Há, portanto, uma interferência direta no modelo de formação de professores nos 

países devedores, que vêem cada vez mais reforçadas as práticas e concepções 

dicotômicas, como as já descritas por Torres (1998). 

Focalizando as políticas atuais de formação de professores Torres (1998), em suas 

análises, denuncia a visão dicotômica e binária presente nas políticas de formação de 

professores, em que novas e velhas tensões são apresentadas como opções: salários versus 

capacitação; conhecimento do professor versus aprendizagem do aluno; educação 

presencial versus educação à distância; gestão administrativa versus gestão pedagógica; 

centralização versus descentralização.  

           Na política veiculada pelo Banco Mundial, segundo Torres (1998), há uma crítica 

constante à chamada formação inicial, especialmente a oferecida pelas universidades, pois, 

segundo as pesquisas encomendadas pelos organismos internacionais de financiamento, 

seus modelos de profissionais e seus métodos de ensino já se encontram ultrapassados, 

oferecendo uma formação cara ao Estado, com um “[...] extenso período de duração, mas, 

sobretudo, distante da realidade atual”. 

             Também o modelo brasileiro de formação inicial de professores tem sofrido 

críticas, que abriram caminho para legitimação (por meio da Lei nº. 9394/96) da 

constituição de um espaço de formação que não a universidade. Estamos nos referindo aos 
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Institutos Superiores de Educação, que foram considerados na atual LDB, como o “lugar 

ideal de formação de professores” e como garantia de “fortalecimento das modalidades de 

formação de professores à distância”, que se espalharam pelo país, correspondentes aos 

níveis médio e superior.    

             A esse respeito, é preciso não esquecer que políticas de formação de professores 

com essas características rebaixam as condições de admissão e recrutamento de 

professores, reduzem os conteúdos e o tempo de formação, assim como, claramente, 

diminuem os níveis de exigência intelectual e científica dos profissionais submetidos a tais 

programas ou cursos (sobre esse processo de “precarização” das condições de formação e 

atuação dos professores ver, especialmente, Marin e Giovanni, 2005).   

              Nesse mesmo sentido, Kuenzer (1999, p. 181) faz importante advertência ao 

referir-se aos Institutos Superiores de Educação, a  de que as políticas educacionais atuais 

em nosso país passam:  

 

  (...) a oferecer formação aligeirada e de baixo custo, a concentrar a 
formação específica e a formação pedagógica em espaços não-
universitários, que podem terceirizar a realização de cursos ou a força de 
trabalho, ou até mesmo ser virtual. Assim, o governo responde à demanda 
de formação em “nível superior” de um grande contingente de professores 
para cobrir as necessidades de universalização, com uma versão 
secundarista e propedêutica, portanto barateada, de Ensino Médio. 

 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

Assim, o que se constata, é que a formação de professores em serviço é parte de um 

forte incremento das políticas educacionais da última década, com financiamento externo, 

para desenvolver diferentes programas de capacitação dos professores, ou reciclagem, 

como preferem alguns gestores desses programas. Um exemplo é o Programa “Parâmetros 

em Ação”, que analisaremos neste trabalho. Ambas as estratégias, formação inicial ou em 

serviço, continuam isoladas, com o agravante de que a formação em serviço é apontada, 

ainda, como a mais barata para o sistema e com possibilidade de “resposta imediata dos 

professores” (mesmo que nem sempre resultem em conhecimento significativo). 

            Não se pode, portanto, segundo esse conjunto de autores consultados, esperar 

respostas imediatas de processos/ações de formação continuada vivenciadas por 

professores e isso torna explícito o aspecto dicotômico das ações relacionadas a dois 
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modelos considerados básicos de formação, como bem lembra Collares e outros (1999): de 

um lado, o modelo que lida com as questões relativas aos conhecimentos relacionados à 

profissão e  que, se presume, devam ser adquiridos na formação inicial (a  teoria)  e, de 

outro lado, o modelo que, supostamente, vai  sair da experiência profissional (a prática). 

Isso quer dizer que qualquer decisão a respeito do processo de formação e da 

atuação de professores não pode ser tomada à revelia de seus principais agentes e, ao 

mesmo tempo destinatários: os professores. Nas palavras de Torres (1998): 

 

(...) A reforma educativa não é um documento ou uma tarefa de cúpulas, 
nem um plano a se completar em curto período de tempo. É um processo 
social sumamente complexo, que requer dialogo e aprendizagem coletiva 
(p.182). 

 

Ou seja, para os diferentes autores aqui elencados, a presença dos professores se faz 

necessária no próprio processo de formulação de qualquer plano de reforma, porque eles 

possuem um conhecimento essencial para a adequada formulação da política educativa: o 

saber acerca da escola, do ensino e de si mesmos.  
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Capítulo III 

 
 
 
Alguns estudos sobre a 

Educação de Jovens e 
Adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                      

(...) Em cada etapa do desenvolvimento social, o conteúdo e a 

forma da educação que a sociedade dá a seus membros vão 

mudando de acordo com os interesses gerais de tais momentos. 

 

                                                                             (Álvaro Vieira Pinto, 2000, p.29). 
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                 A Educação de Jovens e Adultos tem em Álvaro Vieira Pinto uma das principais 

referências teóricas para o estudo da formação do professor para essa faixa da escolaridade, 

do ponto de vista antropológico-sociológico. Pinto (2000), em suas pesquisas, enfatiza a 

importância da formação do educador de jovens e adultos, examinando-a sob o enfoque da 

consciência crítica, ou seja, com base em uma intensificação da compreensão, pelo 

educador, de seu papel social e participativo nos acontecimentos sociais, já que, segundo o 

autor, “a sociedade é a fonte de formação para o educador”. 

               Segundo Pinto (2000) “(...) a educação é uma tarefa social total em duplo sentido, isto 

é, nada está isento dela, é permanente ao longo de toda a vida do individuo” (p. 69). O que 

distingue a modalidade de educação para adultos, da modalidade de educação voltada para 

crianças, segundo esse autor, não é o conteúdo, nem são os métodos, e sim, os motivos, os 

interesses que a sociedade como um todo tem quando atua na educação, tanto de crianças, 

quanto de adultos. Nesse sentido, para esse autor, o processo formal da educação se origina 

da diferença da bagagem cultural que cada indivíduo possui no momento em que inicia sua 

instrução na escola. 

             Para esse autor, a qualidade técnica e o desempenho profissional do educador se 

fazem por duas vias: a externa (cursos de aperfeiçoamento) e a interior (o exercício da 

profissão), esta última, relativa ao cumprimento de seu papel social, o que inclui troca de 

idéias, críticas recíprocas e debate coletivo entre professores e alunos. 

 Haddad e Di Pierro (2000) abordam alguns desses processos organizados e 

sistematizados, contextualizando a Educação de Jovens e Adultos, passando por cinco 

séculos da história brasileira, priorizando a segunda metade do século XX, quando a 

Educação de Jovens e Adultos adquiriu identidade própria. O pensamento pedagógico e as 

políticas públicas dessa época deram ênfase a essa modalidade de ensino. O estudo desse 

autor começa pela Colônia, percorrendo o Império, a Primeira República, o Período 

Vargas, o período de 1959 a 1964 (considerado um “período de luzes para a educação de 

adultos”), o período militar e a Nova República. Em sua pesquisa focaliza, ainda, as 

reformas educacionais atuais e iniciativas como: Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), Programa de Alfabetização 

Solidária (PAS), Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Plano 

Nacional de Formação do Trabalhador (PLANFOR). 

   Por fim, o estudo de Haddad e Di Pierro aborda os desafios presentes e futuros, a 

democratização da educação e a superação do analfabetismo, a identidade da educação de 
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adultos, o papel do estado na oferta de ensino para jovens e adultos e a necessidade de 

educação continuada ao longo da vida. 

 Outro estudo de grande importância para essa discussão é o de Paiva (1973), que 

faz uma contextualização histórico-descritivo da educação popular e da educação de 

adultos no Brasil, tentando identificar as diversas abordagens do fenômeno educativo e 

como elas se relacionam às tentativas de utilização da educação para a consecução de 

objetivos políticos. 

               Em artigo específico sobre os índices de analfabetismo no país, Di Pierro (2001)  

refere-se à década da “Educação para Todos” (1996-2006), ao longo da qual constata não 

perceber redução significativa do analfabetismo. Em suas palavras:  

 

“... embora o marco legal vigente assegure o direito universal à educação 
fundamental em qualquer idade, as políticas públicas em curso tendem a 
deslocar a escolaridade de jovens e adultos para os programas 
assistenciais que visam atender os eventos perversos da exclusão social” 
(p. 39). 
 
 

    Nesse deslocamento, segundo a autora, a responsabilidade pública pela oferta da 

educação básica à população jovem e adulta vem sendo progressivamente transferida da 

esfera governamental para a sociedade civil, especialmente por meio de estratégias de 

conveniência das mais variadas organizações sociais. 

  Já a pesquisa de Pacheco (2003), voltada para a análise crítica dos cursos de 

formação dos alfabetizadores de jovens e adultos e para os diferentes tipos de ações 

desenvolvidas nessa direção, com destaque para a avaliação do processo de formação dos 

professores alfabetizadores do Programa Alfabetização Solidária em um município do 

interior do Ceará, do ponto de vista de uma coordenadoria setorial – revela que a maior 

dificuldade do programa em questão está na macro-estrutura (coordenação geral distante 

dos problemas emergenciais), na falta de preparo (profissionalização) dos alfabetizadores, 

na ausência de identificação dos problemas que debilitam o projeto, na rotatividade dos 

professores voluntários que ministraram o curso de formação, na falta de estabelecimento 

de um eixo teórico norteador para organizar o curso, nas precárias condições materiais das 

salas de aula, na falta de estímulo ao letramento nos locais em que são instaladas as salas 

de aula e no tempo exíguo de duração de cada módulo.  

         Quanto à formação docente, a pesquisadora entende que, nesse processo, é preciso 

trabalhar com as ansiedades pessoais de cada profissional em formação, para entender os 
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ritmos próprios das pessoas e suas convicções, reconhecendo as suas próprias limitações 

enquanto “formadores de opiniões”. 

            Outro ponto defendido pela autora diz respeito à atuação dos formadores: “[...] não 

existem formadores absolutos que, ao organizar e oferecer um curso de formação, já tenha 

garantido uma mudança de opinião ou mesmo uma outra forma de ser” (Pacheco, 2003. p 23). 

A esse respeito, Couto & Larchert (2001) analisaram em suas pesquisas os cursos à 

distância realizados para formação continuada de professores de EJA e do ensino regular.  

O ponto de relevância considerado pelas pesquisadoras para o curso foi a autonomia dos 

coordenadores dos núcleos e a qualidade do material impresso. As pesquisadoras fizeram 

uma contextualização e retrospectiva histórica para entender a origem dos cursos à 

distância de formação continuada, no sentido de atender às exigências da  LDB 9394/96.  

O curso analisado foi o realizado pela TV na escola e o denominado Desafios de Hoje, 

coordenado por profissionais da Universidade de Brasília, com participação de dez outras 

Universidades e com a parceria da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da 

Educação. De acordo com as autoras, os resultados preliminares revelaram que “(...) os 

aspectos motivadores do sucesso dos cursistas foram: a autodisciplina, a autonomia e o estudo em 

grupo”. Quanto aos professores cursistas, houve desistências, no entanto não foi explicitado 

pelas pesquisadoras o número ou porcentagem dessa desistência entre os 2772 inscritos.  

Quanto às dificuldades de aprendizagens ficou evidente para as autoras que, na 

cultura escolar acredita-se ainda na “modalidade presencial”, e que esse pode ser um dos 

motivos da dificuldade na organização do tempo e espaço para estudo por parte dos 

cursistas.  

Cearon (2004) é outro autor que também fez seus estudos baseados em um 

Programa de Educação de Jovens e Adultos-PRAJA desenvolvido no Sul da Bahia. O 

Programa alvo de estudo desse autor tomou como base a proposta de Paulo Freire que, 

além de ensinar a ler e escrever, objetivava contribuir com a formação da consciência 

crítica do educando. A pesquisa se propôs “ouvir” os alfabetizandos do programa e 

entender qual o significado da leitura e da escrita para sua vida profissional e social. Com 

base na análise das entrevistas, as reflexões apresentadas pelo autor retomam a concepção 

de educação desenvolvida pelos movimentos populares, a relação da alfabetização e do 

analfabetismo com o contexto sócio-histórico, bem como o papel da alfabetização na 

construção da cidadania.  

Nobre (2001), em artigo no qual analisa a formação continuada dos professores de 

Jovens e Adultos a partir da década de 1970, constata que a alfabetização de jovens e 
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adultos era de responsabilidade da sociedade civil, como “modalidade de Educação 

Popular”. O atendimento a essa demanda se fazia por meio de grandes campanhas como o 

Mobral, por exemplo. Tais campanhas eram ligadas à igreja ou a militância política, sem 

que tivesse uma preocupação com a formação dos alfabetizadores. O resultado era, 

segundo o autor, “... um trabalho amadorístico e voluntário feito por pessoas leigas”. 

Para o autor, no entanto, após a promulgação da Lei 9394/96, tem crescido os 

esforços por parte das prefeituras no sentido de realizar cursos de formação continuada 

para os professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos.        

Cabe também citar aqui o estudo de Ribeiro (1999), que também teve como 

objetivo a análise da formação de educadores de jovens e adultos. Nesse estudo específico 

foram enfocados os prejuízos que o tratamento assistencialista e compensatório teve para a 

formação da identidade dessa modalidade de ensino, bem como para a profissionalização 

de seus agentes. Outros pontos abordados pela autora foram: a educação inicial e 

continuada dos educadores de EJA em relação à dimensão política de suas práticas, a 

“funcionalidade” da aprendizagem dos alunos trabalhadores e as características das formas 

de pensamento desses alunos. A autora destaca, ainda, a importância de se inovar as 

formas de organização do ensino para os jovens e adultos. 

                 Também merece ser citada nesta revisão de estudos sobre a temática aqui 

investigada, uma coletânea de textos, de vários autores, publicada pelo Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação a Distância intitulada “Salto para o futuro – Educação 

de Jovens e Adultos”. Esses textos discutem a problemática geral da educação de adultos, 

tomando como referência alguns conceitos básicos envolvendo essa modalidade de 

educação, questões específicas relativas à proposta curricular para EJA, bem como os 

diferentes aspectos envolvidos na compreensão e domínio da escrita, além de temas como: 

a metodologia do ensino da Língua Portuguesa, seu planejamento e avaliação, a 

informalidade do saber matemático, os caminhos para o “fazer matemático”,  os estudos da 

sociedade e da natureza, a cidadania e as questões de gênero.  

                Finalmente, resta acrescentar que o Ministério da Educação (MEC), em conjunto 

com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) publicou, ainda, 

outro documento intitulado “Diagnóstico da situação educacional de jovens e adultos”, 

cujo objetivo é analisar as informações disponíveis sobre a incidência do analfabetismo da 

população brasileira com 15 anos ou mais, bem como traçar o perfil desses jovens e 

adultos, oferecendo subsídios para a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação de Jovens e Adultos. Esse diagnóstico revelou que o esforço na universalização 
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do acesso ao Ensino Fundamental diminuiu as taxas de analfabetismo nas faixas etárias 

mais jovens, mas de forma heterogênea, ainda prevalecendo, um índice acentuado em 

algumas das regiões mais pobres e (des)assistidas do país. 

 

__________________________________ 
 

             Do conjunto de leituras realizadas é possível, neste momento, pôr em destaque 

algumas idéias.   

A primeira refere-se à proposição de que a Educação de Jovens e Adultos requer 

que o professor tenha uma visão ampla, direcionada a desenvolver a integração de 

conhecimentos com base na diversidade cultural e na heterogeneidade dos adultos com os 

quais atua. Trata-se de uma compreensão mútua, isto é, que também pode e deve ser 

desenvolvida pelos próprios alunos jovens e adultos, contra a exclusão ou preconceito, 

respeitando o conhecimento que cada indivíduo traz consigo para a sala de aula, adquirido 

ao longo da vida. 

               Entender melhor o processo de construção do campo da formação continuada de 

alfabetizadores de EJA é outra idéia a ser posta em destaque. Trata-se de conceber esse 

campo, tanto como um espaço de atuação docente do “formador de professores para a  

EJA”, quanto como um tema específico de pesquisa. Isso pode se constituir num passo, 

ainda pequeno, mas necessário, para a busca de construção de ações coerentes com as 

especificidades e complexidade do processo de Educação de Jovens e Adultos, na 

formação de seus profissionais e de seus principais beneficiários: os alunos. 

                Também se destaca nas leituras, a idéia de que a proposta Curricular Nacional 

para os Cursos de EJA, em 1996, pode ser considerada um exemplo relevante na 

constituição desse campo de formação docente, que não possuía, até então, uma proposta 

sistematizada dessa natureza. 

                Finalmente, é possível pôr em destaque também a idéia de que o 

desenvolvimento profissional do professor de EJA e seus saberes são construídos num 

processo contínuo, que tem início antes de sua formação inicial e continua durante o 

desenvolvimento de suas atividades, tratando-se, portanto, de uma formação considerada 

permanente10. 

 
                                                 
10 O processo permanente de desenvolvimento profissional a que todos os educadores têm direito envolve a 
formação inicial e a continuada, sendo que a diferença essencial entre esses dois processos é que a formação  
continuada ocorre com o professor já no exercício de suas atividades (Brasil, 1999, p.40).  
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Capítulo IV 
 
 

O Contexto da 
Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) o fundamental para a municipalização do ensino, talvez  não seja um 

projeto utópico e nem uma retórica a serviço de interesses que nada têm a ver 

com o ensino (...) é necessário que principiemos a discussão do assunto com a 

idéia de que a municipalização só é defensável se puder contribuir para a 

melhoria do ensino, como queria A. Teixeira. Nesse sentido, o passo inicial é 

municipalizar a preocupação com o problema educacional. Sem isso, tudo o 

mais é tempo perdido. Não há e nem haverá providência legal que substitua o 

sentimento coletivo de que é urgente melhorar o nível educativo de nossas 

escolas. “Este é o ponto central do problema”.  

 

                                                                        (AZANHA, 1995, p. 110). 
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4.1. A Educação de Jovens e Adultos no Município 
  

O Serviço de Educação de Adultos, mantido pela Prefeitura do Município em que 

foram realizados os Cursos alvos deste estudo tem sofrido, desde o início dos anos 1960, 

várias mudanças. 

Como parte de um Município localizado na região da Grande São Paulo, esse 

serviço esteve, inicialmente, vinculado à 3ª Delegacia de Ensino Elementar da capital, no 

período de 1964 a 1968. A partir de 1969 foi criado o SEA (Serviço de Educação de 

Adultos), mantido pela Prefeitura e vinculado à Diretoria Regional de Ensino. 

Com a criação da Fundação MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) a 

partir de 1971, iniciou-se um trabalho piloto (composto de 2 salas). No ano seguinte 

firmou-se um convênio com a referida fundação, com trabalhos desenvolvidos até 1986 – 

momento que marca a introdução do PLAMEA (Plano Municipal de Educação de 

Adultos). 

No período de 1986 a 1989, com a mudança da Fundação MOBRAL para Fundação 

EDUCAR (em âmbito federal), desenvolveu-se um trabalho paralelo entre as prefeituras 

que mantinham esse serviço e a Fundação EDUCAR. 

Com a extinção da Fundação EDUCAR em março de 1991, a prefeitura do 

município em questão assume a responsabilidade por esse serviço sem qualquer tipo de 

convênio, utilizando o PLAMEA (Plano Municipal de Educação de Adultos e atendendo às 

exigências da Secretaria de Estado da Educação e respectiva  Divisão Regional de Ensino 

com a denominação de “Suplência I”. 

O PLAMEA submetido ao Conselho Estadual de Educação (C.E.E.) mereceu, em 

1986, um Parecer do Conselho Estadual da Educação, que credencia a Prefeitura a expedir, 

por meio de sua Divisão de Profissionalização e Educação de Adultos, certificados de 

conclusão do 4º ano do Ensino Fundamental, para jovens e adultos acima de 14 anos.   

A partir de 2001 os cursos profissionalizantes passaram para a responsabilidade da 

Secretaria Estadual do Trabalho, com certificados expedidos pela Secretaria Estadual da 

Educação, por meio da Divisão de Profissionalização e Educação de Adultos (D.P.E.A) , 

departamento subordinado à Secretaria de Educação e responsável pelos núcleos da EJA. 

Os núcleos (em geral 04 salas de aula em cada escola, dependendo da demanda) funcionam 

nas Escolas  de Ensino Fundamental do Município, atendendo à clientela proveniente dos 

diferentes bairros do município, indistintamente. 
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No município sob estudo, o Curso de Suplência I (1º ao 4º ano do Ensino 

Fundamental) atende à população, contando com salas entre a zona norte e sul da cidade, 

todas sediadas pela D.P.E.A.  

A comunidade escolar em tais cursos é constituída, em sua maioria, de pessoas 

carentes, em geral operários, cuja renda familiar oscila entre dois e quatro salários 

mínimos11 e que busca, por meio da escola, melhores condições de vida. Trata-se de uma 

população constituída de adultos que não conseguiram terminar a 4ª série na idade regular 

e de muitos adolescentes que abandonaram a escola, assim como os adultos,  por motivos 

diversos (necessidade de trabalhar para ajudar a família, horário de trabalho incompatível 

com o horário de funcionamento da escola regular, problemas familiares, mudanças).  

 
 
4.2. A construção de uma política de Formação Continuada para professores atuantes 

em classes de Educação de Jovens e Adultos no Município  
 

Em 24/12/96 é sancionada a Lei 9424, regulamentando o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – o FUNDEF12. 

Também em dezembro de 1996 é aprovada a Lei 9394 – a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – que, em seu artigo 11, transfere para os municípios, com 

prioridade, a obrigatoriedade do atendimento ao Ensino Fundamental. 

Dessa forma, o FUNDEF provocou, a partir de 1996, a expansão da oferta de vagas 

no Ensino Fundamental Municipal, enfrentando  todas as críticas da maioria das entidades 

educacionais e da resistência de algumas Prefeituras ao processo de municipalização. O 

número de matrículas do Ensino Fundamental regular no estado de São Paulo sob a 

responsabilidade dos municípios aumentou 64% em 1997 e 199813. 

 Muitos municípios, que até a aprovação do FUNDEF tinham sob sua 

responsabilidade apenas a Educação Infantil, viram-se na obrigatoriedade de estar 

                                                 
11 Cumpre assinalar aqui que o salário mínimo vigente no período de realização da pesquisa era de R$300,00. 
12 O FUNDEF contabiliza e retém 15% da arrecadação anual de quatro das principais fontes de recursos dos 
Estados e Municípios: FPE (Fundo de Participação dos Estados); FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios); ICMS (imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços); IPIex (Imposto sobre Produtos 
Industrializados proporcionais às exportações) para serem aplicados exclusivamente no Ensino Fundamental 
regular, resultando num valor per capita. Tanto os municípios como o estado recebem de volta do Fundo o 
valor correspondente ao numero de alunos de 1º a 8º série multiplicado pelo per capita. Os municípios que 
não mantiverem Ensino Fundamental ou que tiverem um número muito pequeno de alunos terão seus 
recursos retidos no Fundo. 
13 Fonte: MEC, Censos Escolares de 1996, 1997 e 1998. 
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assumindo agora também o Ensino Fundamental14. A vigência do FUNDEF tornou-se um 

mecanismo de pressão muito forte para que um grande número de prefeituras aderisse ao 

Programa de Parceria15 com o governo de São Paulo, assumindo o gerenciamento das 

escolas de Ensino Fundamental da rede estadual no ano de 1997. Neste mesmo ano, o 

movimento de municipalização, de acordo com dados da SEE/SP, elevou de 121 para 411 

o número de Prefeituras com rede de ensino fundamental. Na realidade não houve 

ampliação de recursos para a educação, com a efetivação do convênio foi um ônus maior 

das obrigações que deveriam ser respondidas por ambos, Estado e Municípios. 

  Em 1997 também é lançado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Os argumentos utilizados para sua justificativa 

apóiam-se na alegação de que “... o modelo educativo que vem orientando a maioria das 

práticas pedagógicas não atende às reais necessidades apresentadas pelo atual cenário 

sócio-político-econômico do país” (Azanha, 2002). Todos os problemas ou falhas de tais 

Propostas Curriculares em âmbito nacional estão ligados ao fato de que, segundo Azanha 

(2002), não foram considerados todos os esforços dos sistemas estaduais e municipais para 

a consolidação de suas orientações pedagógicas, pressupondo uma atuação corretiva ou 

reorientadora.  A intenção do MEC foi a de substituir as propostas curriculares oficiais por 

um referencial curricular para todo o país. As afirmações de Azanha (2002) revelam-se 

acertadas quando ressaltam a importância de que a construção das propostas curriculares 

deveria ser reconhecida pelo governo federal, mas como uma “conquista dos educadores” e 

não como imposição de um modelo nacional. A esse respeito, já em 1995, esse mesmo 

autor enfatizava:  

 

 
                                                 
14 A EC-14 alterou os artigos que estabelecem as responsabilidades específicas da União, Estados e 
Municípios, assim como definiu os percentuais obrigatórios de aplicação de recursos destinados ao 
desenvolvimento e manutenção do ensino. Em seu texto, a EC-14 determina que, dos 25% da receita que 
Estados e Municípios devem aplicar em Educação, 15% sejam aplicados, obrigatoriamente, no Ensino 
Fundamental. Os outros 10% poderão ser destinados aos demais níveis de ensino.) 
15 Cumpre lembrar também que em setembro de 1996 a aprovação da Emenda Constitucional 14 trouxe 
mudanças significativas no sistema educacional dos estados e municípios. 
O Programa de parceria Estado/Prefeitura instituído pelo Decreto Estadual nº. 40.673, de fevereiro de 1996, 
modificado pelo Decreto nº. 40.889 de junho de 1996, era firmado mediante assinatura de convenio de livre 
adesão com o Município assumindo escola (s) de ensino fundamental que pertencia (m) à rede estadual. O 
governo estadual responsabilizava-se por ceder pessoal docente, técnico e administrativo, transferir 
instalações físicas e outros bens, prestar assistência técnica e financeira e capacitar recursos humanos. Ao 
Município caberia tornar medidas para constituir o Conselho Municipal de Educação, elaborar o Plano 
Municipal de Educação, o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério. Teria também que assumir despesas 
com o pagamento de taxas de manutenção dos prédios escolares, planejar e expandir a rede física de escolas, 
repor pessoal e realizar concurso de ingresso de novos profissionais da educação. Deveria ainda oferecer 
salário condizente com o oferecido pelo Estado. 
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Mas, realmente o fundamental para a municipalização do ensino, talvez  
não seja um projeto utópico e nem uma retórica a  serviço de interesses 
que nada têm a ver com o ensino (...) é necessário que principiemos a 
discussão do assunto com a idéia de que a municipalização só é 
defensável se puder contribuir para a melhoria do ensino, como queria A. 
Teixeira. Nesse sentido, o passo inicial é municipalizar a preocupação 
com o problema educacional. Sem isso, tudo o mais é tempo perdido. 
Não há e nem haverá providência legal que substitua o sentimento 
coletivo de que é urgente melhorar o nível educativo de nossas escolas. 
Este é o ponto central do problema (Azanha, 1995, p. 110). 

 

 Para tanto, seria pertinente a participação do MEC no papel de orientar e assistir 

técnica e financeiramente aos estados e municípios para a correção das possíveis falhas e 

insuficiências em suas propostas. No texto introdutório dos PCNs há várias referências ao 

seu caráter não impositivo, mas na realidade acaba não deixando alternativas para outras 

concepções. E isso é verdade também, especialmente pelo fato de que os PCNs também 

são apresentados como um referencial para os programas de formação inicial e continuada 

de professores, para a análise e compra de livros didáticos etc. 

Conforme retratam muito bem Collares, Moysés e Geraldi (1999), a partir da 

década de 1970 a história da educação, mais especificamente no Estado de São Paulo, 

trilhou uma caminhada, ora com avanços, ora com recuos, tanto na formação de 

professores, quanto nos rumos da educação.  

Nesse caminho, deparamo-nos com rupturas, nas quais estavam presentes tanto o 

germe da continuidade, quanto o da descontinuidade. Este último, negando qualquer 

processo histórico, resulta num eterno “recomeçar sempre do zero” nas medidas e 

iniciativas educacionais. Para esses autores, ainda temos neste terceiro milênio um longo 

caminho e grandes desafios a vencer se quisermos garantir um ensino de qualidade a todos 

os alunos. No nosso cotidiano nos deparamos com problemas que parecem intransponíveis 

e que acabam por gerar um sentimento de impotência e mal estar16.  

 

 

 

                                                 
16 A esse respeito, Esteve (1991) apresenta um estudo mais aprofundando sobre o mal estar docente 
caracterizado pelo sentimento de incapacidade e impotência de que são acometidos os professores diante dos 
problemas que enfrentam no exercício da profissão. Codo e Menezes (1999) organizaram uma pesquisa 
financiada pelo CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e com apoio do CNPq e da 
UNICEF, sobre síndrome bournout que afeta, principalmente, profissionais da área de prestação de serviços, 
em especial os da educação e saúde. Caracteriza-se pela perda do sentido da relação dos profissionais da 
educação com o seu trabalho, na qual qualquer esforço lhes parece inútil, levando-os a uma desistência 
psicológica do trabalho, embora continuando no exercício da função. 
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4.2.1. Programas de formação continuada para professores de EJA identificados no 
Município no período de 2000 a 2004 
 

Duas iniciativas de formação continuada para professores de EJA foram 

identificadas nesse período: 

a) Parâmetros Curriculares em Ação para EJA; e 

b) Programa de Capacitação Educacional (PCE) para professores de EJA 
 

Para entender o significado dessas duas iniciativas, esta pesquisa optou por 

apresentá-las com suas características e princípios, situando-as nas questões já destacadas 

em relação à Educação de Jovens e Adultos e à formação continuada de professores, tendo 

como interlocutores os autores dos dois programas, as equipes de técnicos da Secretária de 

Educação, os formadores e os professores-alunos envolvidos.  

  

4.3. Caracterizando os Cursos de Formação Continuada para Professores de EJA 

alvo do estudo 

 

4.3.1. PARÂMETROS CURRICULARES EM AÇÃO para EJA 

 

 O programa “Parâmetros em Ação”, de iniciativa da Secretaria de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação, visa apoiar o desenvolvimento profissional de 

professores e especialistas em educação, articulando Parâmetros e Referenciais 

Curriculares Nacionais: 

Ao longo do período de 1995 a 1998 a Secretaria de Educação 
Fundamental do MEC  elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental e também o Referenciais para  a Educação 
Indígena, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e para a 
Formação de Professores. 
Uma ampla discussão nacional foi desencadeada em torno desses 
documentos cuja função principal é apoiar os sistemas de ensino no 
desenvolvimento de propostas pedagógicas de qualidade, na perspectiva 
de uma educação para a cidadania. (Brasil.MEC/SEF, 1999b, p. 7) 

 

 Segundo Soares (1996), a discussão nacional a que se refere o MEC, sobre 

parâmetros e referenciais curriculares, tem revelado pontos divergentes entre os 

profissionais da educação, principalmente quando se trata das instituições responsáveis por 

pesquisas na área. Não há como garantir unanimidade, nem mesmo em relação ao conceito 

de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Diretrizes Curriculares Nacionais. Nesse 
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sentido, a discussão ainda não se esgotou e não poderia se esgotar, a não ser que fosse 

neutralizada pelos poderes administrativos para inviabilizar os questionamentos aos textos 

produzidos, o que representaria uma medida não democrática.. 

           A  ANPEd (Associação Nacional de Pesquisadores em Educação), segundo a 

mesma autora, em Parecer específico sobre essa discussão, refere-se ao conteúdo dos 

PCNs, expressando  preocupações com a definição do que deve ser ensinado para que, 

como e quem tem poder de decisão sobre essas questões . Dentro da   ANPEd não existe 

uma posição única por parte dos associados em relação a essas questões. Há pesquisadores 

que defendem a definição de um núcleo comum de conhecimentos e habilidades, 

complementados pela base regional e local, como o próprio MEC apresenta nos PCNs. E 

há outros pesquisadores que apresentam / sugerem sua construção com base em discussões 

de propostas locais, regionais para chegar à base nacional. Por fim, há ainda a posição mais 

crítica aponta o risco de um currículo nacional eliminar as expressões das minorias17, 

agindo como controle político do conhecimento. 

 Portanto, não existe um consenso sobre o assunto e o Programa “Parâmetros em 

Ação” acaba por se constituir em uma grande estratégia de marketing dos PCNs – o que 

reforça outra preocupação também já levantada por vários pesquisadores, desde 1996, 

quanto ao caráter  desses documentos diante da realidade da construção dos projetos 

pedagógicos das escolas. A esse respeito, Soares (1996) assinala: 
 

Como se pode observar em vários estados, os PCNs vêm, de fato, sendo 
implantados como se fossem obrigatórios, através, sobretudo, das secretarias 
estaduais de educação. Não se trata de mera divulgação dos PCNs, como 
seria de se esperar se eles estivessem sendo realmente tratados como 
orientações a serem optativamente adotadas. A forma como se vem fazendo 
sua implantação aponta para um processo que é, na verdade, compulsório. 
Numa situação de adoção voluntária e optativa os métodos certamente 
seriam outros (Soares, 1996, p. 7 – 8). 

 

 

  Mesmo com os inúmeros questionamentos sobre a viabilidade e a legitimidade dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, o MEC apresenta um programa com o propósito de 

implementar esses parâmetros e os referenciais curriculares, o que parece bem 

contraditório em face do propósito participativo declarado na apresentação do documento 

Parâmetros em Ação, que fala de “trabalho conjunto”, “reflexão solidária” e 

“aprendizagem em parceria”. 

                                                 
17  O texto da Anped considera minorias os grupos étnico-raciais, populações de trabalhadores rurais, 
trabalhadores de periferias urbanas, dentre outros. 
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              O Ministério da Educação no manual de apresentação dos PCNs destaca que as 

atividades do Programa “Parâmetros em Ação para EJA” utilizam  materiais por ele 

elaborados:  

- A Proposta Curricular (Educação de Jovens e Adultos: proposta 
curricular para o 1º segmento do Ensino Fundamental) traz indicações 
sobre os fundamentos político-pedagógicos dessa modalidade 
educativa, objetivos, conteúdos e orientações didáticas. 

- O Diagnosticando (alfabetização de jovens e adultos: diagnosticando 
necessidades de aprendizagem) oferece sugestões para verificar os 
conhecimentos do educando em relação à leitura, escrita e cálculo, 
visando efeito às necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos. 

- Viver, Aprender é uma coleção de materiais didáticos para Educação de 
Jovens e Adultos elaborada com base na Proposta Curricular. Viver, 
Aprender 1 tem três fascículos para os alunos e um guia para o 
educador. Viver, Aprender 2 tem dois fascículos para aluno, também 
acompanhados de um guia. A obra está organizada em módulos 
temáticos que abrangem Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da 
Sociedade e da Natureza. (Brasil. MEC/SEF, 1999b, p. 15) 

 

            O Ministério da Educação, na apresentação do material didático, afirma  que o 

mesmo foi elaborado pelo Ministério. No entanto, o MEC contratou especialistas para 

fazê-lo. A “Proposta Curricular”, o “Diagnosticando” e a “Coleção Viver, Aprender” são 

materiais produzidos pela Ong “Ação Educativa”, uma organização não-governamental de 

São Paulo que atua desde década de 1980 em assessoria e pesquisa na área de Educação de 

Jovens e Adultos. O recurso financeiro para viabilizar a publicação e divulgação desses 

materiais, teve a participação do ministério, mas isso não lhe confere o título de seu 

elaborador. 

         No  referido programa não fica claro como a prestação de serviço em questão se 

relaciona com uma política mais ampla de EJA para o país, nem porque o ministério não 

faz qualquer consideração ao fato dessa proposta se restringir ao primeiro segmento do 

ensino fundamental, com o objetivo de indicar a proposta para o restante da EJA. 

 As três publicações foram elaboradas em contextos diferenciados: a “Proposta 

Curricular para o 1º. Segmento” (em 1995) foi elaborada pela Ação Educativa, em 

parceria com o Movimento de Educação de Base (MEB) e só depois de pronta é que 

passou a ser co-editada pelo MEC; o “Diagnosticando”(em 1996) foi um material 

elaborado especificamente para atender a um pedido do MEC,  que iria incorporá-lo ao 

Programa “Educação para a Qualidade do Trabalho”, para uso das empresas na 

identificação das necessidades básicas dos alunos jovens e adultos; a última publicação, a 
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“Coleção Viver, Aprender” (em 1998 – 2000),  já foi elaborada na perspectiva de viabilizar 

o uso da Proposta Curricular para o 1º Segmento. 

 Não há nenhuma referência no manual do Programa Parâmetros em Ação em 

relação ao caso específico da “Coleção Viver, Aprender”, que envolveu a participação 

ativa de professores que atuavam em EJA, assessorados pela Ong Ação Educativa. No 

entanto, em cada volume da Coleção “Viver, Aprender” a Ação Educativa, em uma nota 

dos elaboradores, esclarece a relação do material com a publicação anterior: “Educação de 

Jovens e Adultos – Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental” – ao 

mesmo tempo em que apresenta seus co-autores:  

 

Diversos grupos que vêm utilizando a Proposta Curricular como uma 
referência em suas práticas educativas junto a jovens e adultos 
expressaram interesse em dispor de materiais didáticos que os apoiassem 
nesse sentido. Especialmente junto a grupos comunitários que atuam nas 
zonas Leste e Sul da cidade de São Paulo, tivemos a oportunidade de 
desenvolver um trabalho de cooperação mais próximo, oferecendo 
materiais didáticos que foram sendo elaborados experimentalmente e 
aperfeiçoados a partir das sugestões dos educadores que os utilizaram em 
suas aulas de aula. (Vóvio, 1998, nota dos elaboradores).   
 
 

Os elaboradores afirmam o desejo de que a Coleção “Viver, Aprender” possa 

despertar muitas outras publicações sobre EJA, pois a questão do material didático tem 

sido a preocupação dos educadores de jovens e adultos que, em geral só tinham acesso a 

material produzido para o universo infantil. A divulgação pelo MEC da Coleção “Viver, 

Aprender”, também envolve outra publicação – a referente ao material básico para EJA, no 

âmbito do “Programa Alfabetização Solidária” (PAS). 

 

4.3.2. Proposta e Conteúdo do Curso: Parâmetros em Ação para EJA 

 

O Programa “Parâmetros em Ação de EJA” está organizado em oito módulos, com 

sugestões para serem trabalhados em encontros semanais, quinzenais ou mensais, de 

acordo com as realidades locais. Há uma ênfase à constituição de grupos de estudo entre os 

professores, para que a proposta corresponda a uma formação continuada, ao mesmo 

tempo em que se explicita o que se espera alcançar com essa metodologia:  

 

A proposta está organizada de forma a conduzir os participantes à leitura 
e ao estudo, destacando os eixos e os principais pontos de ênfase de cada 
um dos materiais acima mencionados. (Brasil. MEC. SEF, 1999b, p.16.). 
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 A proposta metodológica do “Programa Parâmetros em Ação para EJA” está 

constituida de um roteiro intitulado “Programa de Desenvolvimento Profissional 

Continuado”, dividido em três partes: a Parte I apresenta as finalidades, o público-alvo, os 

requisitos para participar do curso, a estrutura do curso, bem como define as funções dos 

coordenadores gerais e dos coordenadores de grupo que atuarão mais especificamente nos 

municípios. A Parte II descreve o curso organizado em módulos e determina as horas 

destinadas a cada um. Este texto repete o que já fora apresentado na Parte I sobre a 

estrutura interna de cada módulo a ser trabalhado, sem justificativa para a duplicidade na 

informação. Uma parte final do programa, que poderia ser considerada a Parte III, reúne 

as sugestões bibliográficas para EJA.  

Vejamos cada uma dessas partes. 

 Na Parte I do documento-base do Programa “Parâmetros em Ação para 

Educação de Jovens e Adultos” são explicitadas as finalidades das atividades planejadas: 

- apresentar alternativas de estudo dos referenciais curriculares a grupos de professores e 
especialistas em educação, de modo que possam servir de instrumentos para o desenvolvimento 
profissional desses educadores; 

 
- analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais (Educação Infantil e Ensino Fundamental) 

elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, norteadora do trabalho das escolas; 
 
- contribuir para o debate e reflexão sobre o papel da escola e do professor na perspectiva do 

desenvolvimento de uma prática de transformação da ação  pedagógica; 
 
- criar espaços de aprendizagem coletiva, incentivando a prática de encontros para estudar, trocar 

experiências e o trabalho coletivo nas escolas; 
 
- identificar idéias nucleares presentes nos referenciais curriculares e fazer adaptações locais 

necessárias, atendendo às demandas  identificadas no âmbito do estado/município ou da própria 
escola;   

 
-  potencializar o uso de materiais produzidos pelo MEC; 
 

   - incentivar o uso da TV Escola como suporte para ações de formação de professores.  
   (Brasil. MEC./ SEF, 1999b, p.9). 

 
A proposta do documento volta-se para uma formação continuada destinada a 

professores e a especialistas que atuam em EJA. As secretarias estaduais/municipais, as 

escolas ou grupo de escolas participantes devem se responsabilizar pelos aspectos ligados à 

infra-estrutura do programa: indicação dos coordenadores por grupo, indicação do local 

e organograma de execução das reuniões, reprodução e distribuição do material, 

acompanhamento e avaliação do programa.  
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Além das funções fundamentais para o desenvolvimento do programa, o texto base 

destaca a necessidade de que haja nas escolas, horários formalmente previstos para 

planejamento e estudo dos professores, criação nas secretarias e escolas de coordenações 

específicas para EJA, bem como aponta a necessidade de que outros materiais sejam 

indicados para enriquecer os estudos dos professores, que haja interação da escola com 

especialistas da própria região que possam discutir o tema com os professores e, 

finalmente, que se encontre uma forma de estimular a participação dos professores nos 

cursos, por meio da titularidade para a progressão funcional. 

A primeira ação dos coordenadores gerais e de grupo é a relacionada à 

organização dos professores em grupos de estudo para que, em encontros semanais, 

quinzenais ou mensais possam estudar o material, organizado em oito módulos, em um 

total de 104 horas. Os coordenadores gerais acompanham de 16 a 20 grupos de 

professores, e a eles ainda cabem as atribuições de viabilização do programa, tais como: 

divulgação dos cursos, organização dos grupos de estudo, captação dos recursos 

necessários à realização dos cursos, assessoria e avaliação do programa e encaminhamento 

de relatórios à SEF/MEC. 

Os coordenadores de grupo (não há indicação do quantitativo de professores de 

cada grupo) têm a responsabilidade pela formação continuada, devendo atuar como 

orientadores de aprendizagem, coordenando as reuniões, lendo previamente os textos, 

assistindo aos vídeos indicados e preparando as adequações do material ao grupo de 

professores, elaborando atividades complementares para os professores, planejando e 

controlando o tempo das atividades, criando espaços para divulgação das experiências dos 

professores, ajudando na sistematização do trabalho dos professores, por meio do caderno 

de registro e avaliando cada módulo do programa. 

 Os módulos aparecem com a estrutura em duplicidade no programa (páginas 10 e 

15) que está assim organizada: tempo previsto; finalidade do módulo; expectativas de 

aprendizagem; conteúdos do módulo; materiais necessários; materiais complementares; 

atividades propostas e anexos. Nessa estrutura destaca-se a flexibilidade em relação ao 

tempo previsto: 
 

O período de tempo previsto para o desenvolvimento de cada módulo é 
uma orientação para o coordenador, podendo, no entanto, ser ampliado ou 
reduzido de acordo com as peculiaridades locais. Assim, é apenas uma 
referência que, evidentemente, modifica-se muito se o grupo de 
professores for mais ou menos numeroso e participante, se uma atividade 
estende-se mais ou menos por uma ou outra razão. De qualquer forma, o 
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coordenador deve estar atento para que seja possível realizar todas as 
atividades, pois elas foram elaboradas com um encadeamento intencional  
(Brasil. MEC. SEF, 1999b, p.11). 

 

 Quanto à organização geral dos módulos a serem estudados, o Programa 

Parâmetros em Ação do EJA apresenta-se organizado em oito módulos, conforme Quadro 

01, apresentado a seguir: 

 

QUADRO 01: Módulos do Programa Parâmetros em Ação para EJA  
Módulos Temas 

 
1 Características dos jovens e adultos pouco ou não-escolarizados.  

 
2 Breve Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 
3 Instrumentos de trabalho do educador 

 
4 Elaboração de plano didático 

 
5 Estudos da sociedade e da natureza na Educação de Jovens e Adultos 

 
6 Alfabetização de jovens e adultos: o que e como ensinar 

 
7 Refletindo sobre a linguagem na Educação de Jovens e Adultos 

 
8 Novos desafios para ensinar e aprender Matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

 
Fonte: Brasil. MEC. SEF, 1999b. 

 

 O Quadro 01 sintetiza a composição de cada módulo do curso. Esses 08 módulos 

podem ser agrupados em 03 eixos básicos: o primeiro, composto pelos módulos 1 e 2  

retomam e propõem  reflexões sobre a busca da identidade da Educação de Jovens e 

Adultos: quem é o aluno da EJA, suas características e necessidades básicas, desde o 

contexto municipal até o contexto nacional. Algumas leituras são indicadas para esse 

primeiro eixo, como por exemplo os textos: Analfabetos na sociedade letrada: diferenças 

culturais e modos de pensamento de Marta Kohl de Oliveira; Fundamentos e objetivos 

gerais (da Proposta Curricular para o 1º Segmento de EJA); Breve histórico da Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil (extraído da Proposta curricular para o 1º Segmento de EJA) 

e O conceito de alfabetização de Vera Maria Masagão Ribeiro. 

O segundo eixo, composto pelos Módulos 3 e 4 está voltado, especificamente, para 

análise do trabalho do educador de jovens e adultos: características, recursos, instrumentos 

adequados ao trabalho com essa faixa da escolaridade, com ênfase especial na elaboração 

do plano didático norteador de suas aulas. São leituras básicas indicadas para este eixo: 

textos como O papel do plano didático e Relato de experiência de Neuza Ribeiro; O 
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Registro e suas funções e Diário de classe de Cleide Tenório Mendes, além de trechos 

específicos do Guia do Educador “Viver Aprender”. 

   Finalmente, o terceiro eixo diz respeito aos conteúdos específicos a serem 

ensinados, considerando as características específicas dos alunos em classes de EJA e 

inclui: o Módulo 5  (voltado para o ensino dos conteúdos de Estudos Sociais e Ciências), 

os Módulos 6 e 7 (especificamente voltados para o processo de alfabetização e ensino da 

leitura e escrita em Língua Portuguesa) e, finalmente, o Módulo 8 (voltado para o ensino 

dos conteúdos de Matemática a alunos jovens e adultos). Neste terceiro eixo, algumas 

indicações de leituras merecem destaque: Alfabetização de jovens e Adultos: o que e como 

ensinar e Como jovens e adultos aprendem a ler e escrever (extraídos do Guia do 

Educador), além da A muleta da Vovó de Ezequiel Theodoro Silva; A menina e a pedra de 

Antonio Peres Esclarin, O que e como ensinar: Alfabetização matemática (da Proposta 

Curricular do 1º segmento),  Descobrindo a função dos números  (guia do Educador), 

Carta enigmática. 

Em todos os módulos estão previstas leituras “com reflexão e discussão” da 

“Proposta Curricular para o 1º segmento de EJA”. 

Segundo o documento, de modo geral, do ponto de vista sócio-econômico, o 

público dos programas de educação de Jovens e Adultos constitui um grupo bastante 

heterogêneo: são trabalhadores oriundos de ocupações pouco qualificadas, recebem baixos 

salários, moram em condições precárias. Já do ponto de vista sócio-cultural apresentam 

características bastante heterogêneas, pois trazem consigo uma bagagem de conhecimentos 

adquiridos ao longo de histórias de vida bastante diversas (Brasil – MEC/SEF, 1999b, 

p.22). 

Para Ribeiro (1999), por exemplo, em decorrência da diversidade dessa bagagem 

que os alunos já trazem, a Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino fundamental 

assinala que os programas devem possibilitar aos jovens e adultos: 

- Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor compreender e atuar 
no mundo em que vivem; 
  

- Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e profissionalizante, assim como a 
outras oportunidades de desenvolvimento cultural; 

 
- Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho e participação na 

distribuição da riqueza produzida; 
 
- Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos e deveres da 

cidadania; 
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- Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e na educação das crianças, 
no âmbito da família e da comunidade; 

 
- Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de gênero, geração, 

raça e credo, fomentando atitudes de não discriminação; 
 
- Aumentar a auto-estima, fortalecer a confiança na sua capacidade de aprendizagem, valorizar a 

educação como meio de desenvolvimento pessoal e social; 
 
- Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como a produção literária 

e artística como patrimônios culturais da humanidade; 
 
- Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoamento e convivência em 

diferentes espaços sociais ( Ribeiro, 1999, p.47-48). 
 

Os autores da proposta reconhecem que tais objetivos são, de fato, ambiciosos, mas 

devem ser seguidos pelos educadores, não como objetivos e sim como “princípios a servir 

de norte para seus planejamentos”. 

A respeito da proposta sob análise é importante ressaltar, ainda, que as 

preocupações de seus pareceristas e estudiosos confirmaram-se, pois a SEF/MEC foi, 

gradativamente, condicionando a liberação de recursos para os estados e municípios, aos 

Projetos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), inicialmente à 

utilização da Proposta Curricular, à reprodução da Coleção “Viver, Aprender” e, a partir de 

2001, à implemantação do “Programa Parâmetros em Ação”, como pode ser observado na 

Resolução FNDE/CD/nº 030, de 10 de julho de 2001, que altera os municípios pólos, bem 

como os conjuntos de municípios que podem se habilitar para receber os recursos, 

vinculando sua atuação ao programa: 

 

O presidente do conselho deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, no uso de suas atribuições legais 
(...) e considerando a necessidade de priorizar ações para o fortalecimento 
do Programa Parâmetros em Ação, direcionando o atendimento, mediante 
assistência financeira, aos sistemas municipais de educação que estão 
efetivamente implementando os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental, a proposta Curricular de Jovens e Adultos e os 
Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil; 
Considerando a necessidade de, com base nos dados fornecidos pelas 
Coordenadorias Estaduais da Rede de Formadores do Programa 
Parâmetros em Ação, se promover à atualização e reorganização dos 
municípios pólos e municípios a eles agregados, de modo a refletir a 
organização vigente em junho de 2001; 
Resolve “ad referendum”:  
(...)  Art. 2º - Alterar a relação de municípios – relação “b”, aprovada pela 
Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE nº. 12, de 26/04/2001, que 
trata das prefeituras dos municípios pólos que poderão pleitear recursos 
para educação de jovens e adultos, susbtituindo-a pela Relação “b” – 
versão junho/2001, em anexo (BRASIL/MEC, Resolução FNDE/CD/nº. 
030, de 10 de julho de 2001). 
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Em alguns locais onde os posicionamentos dos educadores e gestores se mostraram 

mais críticos, esses profissionais conseguiram “negociar” com o MEC para que parte dos 

recursos fosse utilizada em produção própria e local. No entanto, nem todos os 

profissionais estão dispostos a um estudo mais profundo da situação do EJA, muito menos 

a elaborar material próprio para esse fim. A acomodação em relação ao material elaborado 

tem se tornado frequente nas Secretarias dos Estados e Municípios. 

Finalmente, resta mencionar os alertas da equipe de elaboração da Proposta 

Curricular para que fossem tomados os devidos cuidados para que o material não se 

transformasse num “currículo para a EJA” e acrescentar que, o que se constata nos 

encaminhamentos dados ao “Programa Parâmetros em Ação para EJA” é a adoção do 

guia a ser seguido, sem dar importância às recomendações feitas pelos autores do material.  

 

4.3.3. O Curso: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL (PCE) para 

Professores de EJA 

 

 O Programa de Capacitação Educacional (PCE) destinado aos professores de EJA 

tem como temáticas básicas: a Língua Portuguesa e a Matemática, com a perspectiva da 

interdisciplinaridade. Trata-se de programa realizado pela KVA – sociedade civil, 

prestadora de serviços educacionais, consultoria técnica e assessoria especializada a 

pessoas, comunidades e instituições dedicadas ao desenvolvimento da educação e de 

atividades sócio-político-econômicas.  

   O objetivo desse programa consiste em “valorizar as potencialidades dos 

profissionais” e em desenvolver projetos sócio-educacionais, bem como programas de 

treinamentos e capacitação educacional voltados para o professorado paulista que atua em 

EJA. 

 
4.3.4. Proposta e conteúdo do PCE para professores de EJA 
 
 Segundo a proposta do Curso, datada de março/2004, a capacitação dos professores 

deve:  

 

(...) estabelecer as relações  entre o ensino e aprendizagem, com aulas 
presenciais baseadas na condução da prática educativa, regida pelo 
contexto educacional atual e direcionada por estudos temáticos que 
conduzam à construção do pensamento e à motivação. 
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  Isso significa que deverão ser mobilizados múltiplos conhecimentos que possam, 

teoricamente, contemplar o trabalho multidisciplinar nas escolas, bem como garantir uma 

contextualização de caráter cognitivo, emocional, afetivo, ético, estético. Significa também 

manter uma condução interativa e de inserção social no processo ensino-aprendizagem. 

Esses enfoques temáticos devem abranger as áreas de Matemática e Língua Portuguesa, 

utilizando-se da interdisciplinaridade com os demais temas, incluindo os Transversais. O 

Quadro 02, apresentado a seguir, sintetiza tais áreas e enfoques: 

 
QUADRO 02: Relação de Temas do Programa de Capacitação Educacional (PCE) para 
professores de EJA 

Áreas Temas 
 
 
 
 
 
Língua Portuguesa 

A Alfabetização do adulto através do jornal. 
O ensino da Língua Portuguesa e o ensinamento das parábolas, de acordo com 
Alexandre Rangel. 
Ensinando a partir de propagandas, novelas, noticiários. 
Interpretação: uma dificuldade da língua a ser corrigida com rapidez. 
Introduzindo filmes na escola da atualidade e na nova dimensão da interdisciplinaridade. 
Quando a arte imita a vida. 
Como e quando a música pode ser elemento facilitador na condução do processo ensino 
aprendizagem. 
Como e para que ensinar ortografia. Pontuação, uma dificuldade a ser solucionada. 

 
 
 
 
 
 
Matemática 

A matemática lúdica. 
Os diversos tipos de problemas. 
O jogo de xadrez na escola. 
Quando o Bingo é um problema de matemática. 
O jogo do Dominó em auxílio à solução de problemas. 
Ensinando a partir de filmes. 
Jogos de fixação de tabuada. 
O esporte e a matemática ao encontro da interdisciplinaridade. 
Jogos intelectuais: solução de problemas; flexibilidade e criatividade; problemas lógicos; 
e curiosidades matemáticas. 
O currículo tradicional da matemática e a incorporação da criatividade. 
O jornal e a matemática na sala de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
Interdisciplinaridade

1. Textos Diversos: 
O Sábio e o jogo de damas. 
O Bambu Chinês. 
Balão Preto. 
O último conselho de um sábio. 
Fogo e água. 
Não se esqueça do principal 
Ouvindo o inaudível. 
A pessoa que impedia seu crescimento. 
Concentração. 
Administrando a concorrência e outros. 
2. Estudos Complementares a serem introduzidos conforme necessidade do grupo.  
3. Autores em destaque: Içami Tiba, Antonio Carlos Gomes da Costa, Arnaldo Jabor, 
Alexandre Rangel, Célestin Freinet, Jean Paul Sartre, Lauro de Oliveira Lima, Lino de 
Macedo, Moacir Gadotti, Paulo Freire, Rachel de Queirós, Roberto Shiniashik, Thelma 
Weis, Willian Shakespeare. 

Fonte: PCE-Programa de Capacitação Educacional (2004) 
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 A composição das turmas, segundo as orientações do documento-base do 

Programa, deve seguir a demanda de professores interessados pertencentes à rede 

municipal de educação, não ultrapassando a 50 alunos por turma. Cada turma deve 

cumprir uma carga horária de 120 horas, composta de horas–aulas e horas–atividades, a 

serem realizadas entre os meses  de março a junho, aos sábados pela manhã e à tarde. 

 O trabalho deve ser conduzido por um conjunto de profissionais e instrutores e as 

atividades serão desenvolvidas com base nas seguintes dinâmicas: 

- Debates, apresentações e palestras; 
- Depoimentos e troca de experiências; 
- Dinâmicas de grupo diversificadas; 
- Interpretação de textos diversos; 
- Oficinas de trabalhos em grupos; 
- Reflexão sobre textos poéticos e musicais. 

 
 A respeito de tais dinâmicas vale ainda assinalar aqui as orientações que as seguem 

nos documentos analisados:  

a)  As atividades não devem seguir um roteiro de aulas previamente definido, pois poderá sofrer 
alterações conforme a realidade, ritmo e desenvolvimento dos trabalhos técnico-pedagógicos, 
bem como a real necessidade dos professores. 

 
b)  Com exceção da abertura e do encerramento dos trabalhos, as atividades serão exercidas em 

sala de aula, com base em conteúdo estrategicamente definido entre as coordenações 
(SME/KVA), salvo quando expressamente estipuladas atividades extraordinárias. 

 
c)  O levantamento dos equipamentos, móveis e utensílios necessários à realização do PCE 
     devem ser feitos com base nas condições da infra-estrutura oferecida. 
d)  Há necessidade de infra-estrutura básica necessária para a execução dos trabalhos, a saber: 
     -  Sala(s) de aula com lousa, mesas, cadeiras, aparelhagem de som e TV com vídeo cassete; 
     -  Opção de espaço apropriado para a realização de atividades extraordinárias; 
     -  Um ambiente reservado aos monitores e à coordenação técnica do PCE; 

 
 

 Em relação ao material considerado necessário para o desenvolvimento dessas 

dinâmicas, o documento da proposta do Curso também prevê: 

A reprodução do material impresso a ser utilizado durante as atividades 
de capacitação ficará a critério da coordenação geral do PCE em comum 
acordo com a Equipe Técnica da EJA. 
As apostilas devem ser formadas ao final do PCE, tendo em vista que os 
assuntos desenvolvidos não deverão seguir ordem rígida de estudo, uma 
vez que defendemos o estudo e a discussão dos assuntos na ordem da 
problemática ou necessidades apresentadas. Além dos materiais 
específicos que poderão ser utilizados ao longo do tempo devem ser   
ainda previstos:  
- material ou subsídios de trabalho, transporte, hospedagem e    
reprodução de material impresso; 
- locação de videotapes para treinamento e outros instrumentos de  
   trabalho ( PCE, 2004.p.02). 
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Finalmente, os documentos analisados sobre o PCE prevêem ainda 

cronogramas de encontros, nos moldes do Quadro anexo ao final deste trabalho, referente à 

última etapa do Curso – o 1º. Semestre de 2004 (ver Anexo 5). 
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   Capítulo V 

 
 
Quem são e o que pensam 

as profissionais 
Investigadas 

 
 
 
 

(...) Acho que o que dá mais certo nesses cursos é a troca de experiências com 

outros colegas que têm alunos assim da mesma idade dos nossos, mas assim 

com diferenciais até de região de forma de cultura é legal, ver essas diferenças 

que eles trazem e a gente aprende bastante com isso. 
 

                                                                                         (Profa. 9) 
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5.1. O perfil das profissionais investigadas 
 
 
 As 12 professoras de EJA tomadas como sujeitos desta pesquisa foram selecionadas 

de um conjunto de 60 professoras que participaram dos dois cursos de formação 

continuada para professores de EJA, alvos deste estudo, levados a efeito em um município 

da Grande São Paulo, no período de 2000 a 2004. 

 Para configuração do perfil dessas profissionais foram considerados aspectos 

relativos à idade, sexo, local de nascimento, nível de formação, nível sócio-econômico, ano 

de conclusão dos estudos, grau de ensino em que lecionam, tempo de experiência no 

magistério, situação atual e outras experiências. 

Os quadros originados com base em tais dados permitem algumas considerações 

sobre quem são essas professoras e suas necessidades de formação. Os quadros são 

constituídos por quatro grandes itens: 

a) Dados pessoais 

b) Dados sobre a formação escolar e acadêmica 

c) Tempo de docência 

d) Perfil Sócio-Econômico e cultural. 

 

5.1.1. Dados pessoais, formação e experiências profissionais das professoras 

participantes dos Cursos. 

 

O Quadro 03, apresentado a seguir, reúne as informações fornecidas pelas 

entrevistadas acerca de seu próprio perfil pessoal e profissional. 

 
QUADRO 03: PERFIL DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES:dados pessoais,formação e  
experiência  profissional  

                        Formação 
Dados 
 
 
 
Profas
. 

 
Ida 
de 

Esta 
do civil 

No. 
filhos 

Local  
onde   
nasceu 
cresceu 

Ensino 
Funda 
men 

tal 

Ensino 
médio 

Ensino 
superior 

Experiênci

profissiona
Situação 
 atual 

Outras 
experiências
+ Pós-  
lato-sensu 

Profa. 
 01 24 Soltei 

ra 

São 
Paulo 
São 
Paulo 

1977 
a 
1986 
Ciclo I  
Particu 
lar 

Ciclo I   
Pública 

 
 
 

1987 a 
1990 
Magisté 
rio 
 
Pública 

1991 a 1994 
Pedagogia 
Particular  
(Mackenzie) 

3anos Ciclo 
I 

3  anos 
Supletivo 

3 anos – JA 

Efetiva / 
EJA 

1 ano – 
exercito 
Lato Senso 
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Profa 
04 55 

Casada 
03 

Filhos 

Osasco 
Osasco 

1956 a 
1961 
1964 
a  
 1967 
Públi 
ca 

1968 a 
1970 
Magisté
rio 
Pública 

1993 a 1996 
Pedagogia  
Particular 
(FIEO) 

20 anos  
 Ciclo I 
3 anos – 
EJA 
2 anos – 
Coord 
Pedagógica 

Efetiva / 
EJA 
Ciclo I  
Ens. 
Fund. 
Rede 
Estadual 

Psicoped. 
 
 Clínica 

Profa. 
05 34 Soltei 

ra 

Osasco 
 
Osasco 

1977 
a 
1984 
Públi 
ca 

1985 a 
1988 
Patolo 
gia 
Clinica 
Partic 

1989 a 1991 
Pedagogia  
Particular 
(Campos Salles) 

4 anos – 
Ciclo I 
3 anos – 
Ciclo I 
(séries 
finais) 
7 anos – 
EJA 
9 anos – 
Pedagogo 

Efetiva 
/Pedago 
go 
Efetiva / 
EJA 

Psicoped. 
 
 
Clínica 

Prof. 
06 45 Soltei 

ra 

Barue 
ri 
 
Osasco 

1965 
a 
1980 
Públi 
ca 

1983 a 
1985 
Magisté
rio 
Partic. 

1990 a 1992 
Pedagogia 
Particular 
(CEUB) 

8 anos – 
Ciclo I 
9 anos – 
Ciclo I  
6 anos – 
EJA 
3 anos – 
Coordenado
ra 

Efetiva / 
JA 

  contrat. 
Direção 
Escolar  
PMO 

Psicoped. 

Profa. 
07 29 

Casada 
02 

Filhos 

- São 
Paulo 
Osasco 

1983 
a 
1990  
Públi 
ca 

1991 a 
1994 
Comum 
Pública 

1995 a 1998 
Pedagogia 
Particular 
(FIEO) 

3 anos – 
Ciclo I 
3 anos – 
EJA 
7 anos – 
Vice-
Diretora 
Diretora 

Efetiva / 
EJA 
Contrata
da  
Diretor 
Creche 
 

Psicoped. 
 
 Clínica 
 

             
Profa. 
08 

36 
Casada 

01 
Filho 

-
Osasco 
Osasco 

1975 
a 
1982 
Públi 
ca 

1983 a 
1987 
Magisté 
rio 
Pública 

1990 a 1992 
Pedagogia 
Particular 
(Campos Salles) 

17 anos-CI 
02 anos  

Efetiva / 
EJA 

Efetiva 
Educ 
Infantil 

 

Psicoped 
 
 Clínica 
 

Profa. 
09 49 

Separa
da 

02 
Filhos 

- São 
Paulo 
- São 
Paulo 

1963 
a 
1969 

   
Pública 

1970 a 
1973 
Magisté
rio 
Pública 

1980 a 1982 
Biologia 
Particular 
(FEM Fund. 
Educacional de 
Machado) 

25 anos- 
Ciclo I 
6 anos – 
Ciclo I 
Ciências 
3 anos – 
EJA 

Efetiva 
/EJA 
Efetiva 
Estado 

Mestrado 
cursando 
Biotecno-
logia 
 
 

Profa. 
10 44 

Casada 
02 

Filhos 

- 
Avaré 
– SP 
Osasco 
– SP 

1967 
a 
1974 
Públi 
ca 

1989 a 
1992 
Magisté
rio 
Pública 

1996 a 1999 
Pedagogia 
Particular  
(UNIFIEO) 

13 anos  
Ciclo I 
2 anos – 
Magistério 
Didática 
3 anos – 
EJA 
 

Efetiva / 
EJA 
Efetiva / 
PDI 

Psicoped 
Clínica 

Profa. 
11 31 

Soltei 
ra 
 

Jundiaí 
– SP 
Osasco 
SP 

1980 
a 
1987 
Públi 
ca 

1988 a 
1990 
Técnico 
Proc de 
Dados 
Partic. 

1991 a 1994 
Pedagogia  
Particular 
(Campos Salles) 

04 anos – 
Ciclo I 
02 anos – 
Ciclo II 
04 anos – 
EJA 

Efetiva / 
EJA 
Efetiv. / 
Fund. I  
PMSP 

Psicoped. 

Clínica 

 
 

Profa. 
 12 

 
 
 

41 casada 
PE 
Osasco 
-SP 

1970 
a 
1975 
Públi 
ca 

1981-
1983 
Magisté
rio 
Pública 

1991-1983 
Pedagogia 
Particular 
(Campos Salles) 

12 anos 
Ciclo I 
9 anos 
Coordena 
dor 
Educacio 
nal 
2 anos -EJA 

Efetiva 
/EJA 
Coorde 
nador  
Estado 

Curso 
extensão 
Área da 
educação 
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               O exame dos dados do Quadro 03 permite compor as características do perfil das 

professoras participantes dos cursos e suscita algumas considerações. 

               Todas as entrevistadas são do sexo feminino, e isso, nos remete à discussão sobre 

idéia de que a docência, exercida por mulheres, ainda é tida, frequentemente, como 

“extensão de atributos femininos”, relacionados à “maternidade” e associados à idéia de 

“vocação natural” e de “virtude pessoal”. Dessa forma ao se apresentar associada à 

desvalorização do magistério, a questão do gênero tem sido tema de muitos estudos sobre a 

profissão docente.  

                Para Apple (1995 e 1999), por exemplo, as mulheres ocupam o “lugar deixado 

vazio pelos homens”, em função de novas oportunidades que lhes são apresentadas e das 

características intrínsecas à profissão, como baixos salários e pouca possibilidade de 

ascensão profissional. 

                A faixa etária das professoras varia entre 24 e 55 anos. São, portanto, 

professoras jovens (somente 02 professoras têm idade acima de 45 anos). 

                A esse respeito, Cavaco (1991), em seus estudos analisando as mudanças de vida 

pessoal e profissional de professoras portuguesas identifica e caracteriza essa faixa etária 

na história de vida das professoras que investigou como: 
 

(...) a idade em que os professores tendem a refletir, com realismo, sobre 
o mundo do trabalho, articulando-o com o universo familiar e referindo-
se a sua experiência de vida com desalento e cepticismo (p.182). 
 

             O Quadro 03 revela também um perfil de professoras que inclui, do ponto de vista 

do estado de civil: 05 solteiras, 05 casadas, 01 separada e 06 professoras com filhos, o que 

permite observar que, pelo menos, metade das professoras respondentes assume 

responsabilidades também com a família e a educação de filhos, compondo uma tripla 

jornada diária de trabalho. 

             Além disso, é possível observar, quanto ao local de nascimento e moradia, que 

quase todas as professoras nasceram e cresceram na região em que atuam como 

professoras de EJA, com exceção de duas professoras nascidas e crescidas em cidades do 

nordeste do país, mas que moram na região já há algum tempo. 

 No entanto, a maioria dos alunos moram no município há menos de 5 anos (dados 

que as próprias professoras coletaram com os alunos) – o que, certamente, já permite supor 

a existência de uma certa distância  entre a cultura docente e a cultura dos alunos. A esse 

respeito, vale lembrar aqui o que nos diz Pérez Gómez (2001) sobre o que denomina “(...) 
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peculiar configuração de significados e comportamentos que os alunos elaboram, de forma 

particular, induzidos por seu contexto, em sua vida prévia e paralela ‘a escola (...)” (p.205): 

 

“... a cultura experiencial do indivíduo é o reflexo incipiente de uma 
cultura local, construída a partir de aproximações empíricas e aceitações 
sem elaborar criticamente”... É uma cultura poderosa para o indivíduo, 
porque foi gerada ao longo de sua experiência, constitui a base cognitiva 
de suas interpretações sobre os fenômenos naturais e sociais e a 
arquitetura lógica de suas decisões e atuações (p.205).  

 
 

Uma das professoras entrevistadas, que nasceu e cresceu em Pernambuco, parece 

revelar uma cultura mais próxima da cultura dos alunos, conseguindo inclusive expressar, 

em parte de seu depoimento, certa afinidade com as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

na sua adaptação à cultura escolar: 

 

“... às vezes, a gente peca por a gente não conhecer aquilo que, as 
pessoas as quais nós estamos lidando conhece a cultura. Eu sou suspeita 
para falar da EJA, porque eu sou nordestina e como sou nordestina 
conheço cada um”  
 
“... Eu acho assim o projeto maravilhoso, falta ainda é um trabalho para 
que todos os alunos venham a aderir ao curso (EJA). Porque a auto-
estima deles ainda é assim muito baixa e eles ainda não têm essa noção 
de responsabilidade parece-me que precisa de um empurrão”. 
 
“... Pelo fato de eu ser nordestina e 95% dos alunos do EJA ser do 
nordeste e eu me sinto muito útil. É uma satisfação muito grande estar 
trabalhando no EJA, mesmo porque eles são muito discriminados e uma 
das questões também agora não porque as coisas mudaram um pouco 
mas  eu enquanto nordestina quando eu cheguei aqui em São Paulo em 
85, fui muito discriminada eu enfrentei muitos problemas e aí quando 
começou esse movimento do EJA eu jurei para mim mesma que um dia eu 
iria trabalhar com esses alunos”. 
 
“... Porque eles precisam uma boa formação até mesmo porque os 
problemas destes alunos têm a ver com a história do nosso país, tem a 
ver com a política do país e com os cem anos de atraso da educação no 
nosso país, então eu jurei pra mim mesmo que aqueles que quisessem, eu 
iria ajudá-los da melhor maneira possível” (Profa. 12). 
 

 
Voltando ao Quadro 03, observa-se em relação à formação das professoras que a 

maioria delas cursou o Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas, 02 nas décadas 

de 1980 e 1990 e as demais nas décadas de 1970 e 1980. A maioria cursou a Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM)  no Ensino Médio. 
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Nota-se ainda que 11 das 12 professoras fizeram o Curso de Pedagogia em 

instituições particulares e que somente 01 professora é formada em Biologia;  03 delas  na 

década de 1980 e as demais da década de 1990 (só uma professora cursou Pedagogia em 

Instituição Pública de Ensino Superior). 

Tais locais e datas de formação suscitam algumas considerações especiais. 

Nos estudos de Tanuri (2000), por exemplo, encontramos dados que revelam a 

realidade da formação de professores no período em que as entrevistadas estudaram. Em 

1996 a grande concentração dos cursos de Pedagogia estava localizada na região Sudeste, 

num total de 197 cursos, dos quais  165 pertenciam a Instituições particulares. Tais dados 

não reforçavam a idéia de adoção do modelo único de formação em nível superior. Ao 

contrário, pode-se supor que haja diferenças e desníveis na formação recebida por essas 

professoras. Isso é especialmente verdade, quando se considera que tal diversidade, pode 

gerar não só fragilidade, mas também indefinição na identidade profissional dessas 

professoras, como afirmam Marin e Giovanni (2005) em estudos sobre a precarização da 

formação de professores nas últimas décadas. 

Nessa mesma linha de reflexão, Giovanni e Onofre (2004), analisando modelos de 

formação inicial de professores  constatam que: 

 

... é cada vez mais freqüente, em cursos dessa natureza, a ausência dos 
chamados “formadores assumidos”, dispostos a pôr em discussão “as 
dores e as delícias” da profissão docente e o que ela representa no que 
tange à escolha de uma maneira especifica “ser e estar no mundo”, em 
sociedade, na família, na escola, na sala de aula.  
Queremos dizer com isso que não existem gestos ou decisões inocentes 
na formação de professores. Se as futuras professoras aprendem a ser 
professoras sendo alunas, os(as) docentes formadores(as) as ensinam a 
ser professoras enquanto agem e falam em sala de aula. Ou seja, forma e 
conteúdo, inseparavelmente formam as professoras (s/ pág.). 
 
 

Ainda acerca da formação das professoras entrevistadas, o Quadro 03 revela 

também que a maioria das professoras participou de cursos de Especialização em 

Psicopedagogia Clínica. Mas o que se nota, especialmente é que, apesar de todas as 

professoras terem feito Curso de Especialização após a Graduação, em nenhum dos Cursos 

de Especialização mencionados há relação ou ligação com a problemática da EJA. 

Quanto aos Cursos de Psicopedagogia mencionados pelas entrevistadas, vale 

lembrar que todos foram realizados na mesma faculdade, em decorrência de um contrato 



 74

firmado entre essa Instituição de Ensino Superior e a Prefeitura do Município, na tentativa 

de “oferecer o curso a um preço reduzido”.  

Tais iniciativas políticas podem ser consideradas, no mínimo, preocupantes, pois 

revelam uma medida que desconsidera as prioridades e necessidades formativas básicas 

das professoras em exercício. Necessidades essas que, certamente, não estão relacionadas 

ao estudo psicopedagógico de seus alunos, como revela a pesquisa sobre o que pensam e 

sentem os professores brasileiros, realizada pelo MEC, em parceria com a UNESCO/Brasil 

(2004). 

Em relação à experiência profissional das professoras descrita no Quadro 03, 

observa-se que se trata de experiências diversificadas (Ensino Fundamental I; EJA e 

funções técnico-administrativas). Ao mesmo tempo os dados referentes ao tempo de 

atuação profissional indicam que quase todas as professoras são profissionais que têm entre  

6 a 10 anos de experiência, o que permite considerá-las “professoras experientes”, como 

indicam os estudos sobre ciclo de vida profissional de professores e seus saberes. 

Tardif (2002), por exemplo, mostra como o tempo pode ser um fator determinante 

no conjunto de saberes que vão compondo o conhecimento acumulado pelos professores 

sobre seu próprio trabalho. Retomando Tardif e Raymond (2000): 
 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente 
alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade 
carrega as marcas de sua própria atividade e uma boa parte de sua 
existência é caracterizada por sua atuação profissional, como também sua 
trajetória profissional estará marcada pela sua identidade e vida social, ou 
seja, com o passar do tempo, ela tornou-se - aos seus próprios olhos e aos 
olhos dos outros - um professor, com sua cultura, seu éthos, suas idéias, 
suas funções, seus interesses, etc (p.02). 

 

             A esse respeito, também os estudos de Mizukami (2000) mostram como a 

formação dos professores vai se dando num “continuum” de experiências e contextos 

vividos. 

            Esta “passagem de fases” na trajetória de vida profissional de professores também é 

apontada por Huberman (1992) que, ao identificar as fases que marcam o ciclo de vida 

profissional de professores, identifica especificamente, essa  fase dos 6 aos 10 anos como: 

a “fase de estabilização”, caracterizada como uma “fase de confiança crescente” nas 

próprias qualificações para o trabalho. Trata-se, segundo o autor, de etapa da vida 

profissional docente marcada por: 

... O sentimento confortável de ter encontrado um estilo próprio de 
ensino, (...) uma maior flexibilidade na gestão da turma, e a 
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relativilização dos insucessos... (“já não me sinto pessoalmente 
responsável por tudo o que não é perfeito na minha turma”, dizem os/as 
professores/as). 
(...) no seu conjunto, a fase de estabilização, é acompanhada a par a 

passo pela consolidação pedagógica, é percepcionada em termos 
positivos, se não mesmo em termos de pleno agrado, por aqueles que a 
vivem (...) (Huberman, 1992, p.41). 

 

5.1.2. Perfil sócio-econômico-cultural das professoras participantes dos Cursos. 

 

             O Quadro 04, a seguir, sintetiza as informações coletadas nas entrevistas com as 

professoras e que podem se constituir em sinais externos ou indicadores de suas condições 

de vida. 

Vejamos: 

 

 
QUADRO 04: Perfil sócio–econômico–cultural das professoras participantes. 

Recursos que dispõe Rotina dados 
 
 
Profas 

Mora
dia 

Ren 
da 

fami 
liar 

N.º 
Pes 
soas  
na 

casa 

Eletro 
domésti 

cos 

Apar.  
Eletrôni

cos 

Pc / 
Inter
net 

TV / 
video / 
dvd / 
TV a 
cabo 

carro 

Assina 
turas 
periódi 

cos 

Ativida
des de 
 lazer manhã  tarde noite 

Profa. 
01 

casa 
pró 
pria 

 + 
de 8 
sm 

06 To 
dos 

Todos  
Telef 
fixo 
 e 2 
celula 
res 

Pc/ 
Inter
net 

TV a 
Cabo 
DVD 

 + 
de 1 

Estado 
de SP; 
Revis 
ta 
Época, 
Crês 
cer, N. 
Escola 

Via 
gens à 
praia, 
cinema 
teatro 
infantil 
igreja, 
cami-
nhadas 
leitura 
tocar 
piano, 
bordar. 

Ser-
viço 
Do-
més-
tico 

Idem

Tra 
ba-
lho 
EJA 

Profa. 
02 

casa 
cedi
da 

 + 
de 8 
sm 

04 

Gela-
deira 
maq. 
lavar 
Roupa 
forno 
elétri 

co 
micro-
ondas 
liquidi
ficador 
bate-
deira 

Apare 
lho de 
som, 
01 tel 
fixo e 

04 
celu 
lares 

PC TV  
DVD 01 

Folha 
de S.P 
Nova 
Escola

Praia, 
parque
casas  

de 
amigos 
famili-

ares 
cinema
teatro, 
igreja, 
cami-

nhadas
restau-
rantes  

Trab 
EMEF 

Trab 
EM
EI 

Trab
. 

EJA
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Profa. 
03 

Apto 
Cedi
do 

 + 
de 5 
sm 

01 

Gela-
deira, 
maq.. 

 lavar  
micro-
ondas 
aspira-
dor  
liquidi
ficador
bate-
deira 

Apar. 
de 

som, 
telef.. 
fixo e 
celular

PC 
Inter
-net 

TV a 
Cabo; 
DVD, 
video 

cassete

01 

Nova 
Escola
Via- 
gem 

Via-
gem 
com-
pras 
Cine 
Ma 
aca-

demia 
leitura 
tricot 

Servi-
ço  

Domés 
ticos 

Trab
. 

Esco
la 

Parti
cular

Trab
. 

EJA

Profa. 
04 

casa 
pró-
pria 

 + 
de 8 
sm 

05 Todos 

Todos 
Telef. 
fixo e 

04 
celula-

res 

Pc 
Inter
-net 

TV a 
Cabo; 
DVD 

03 

Folha 
de S.P 
Diário 
 Nova 
Escola
Gali 
leu 
Vencer 
Época 

Praia 
cinema 
leitura 
igreja 
tricot  

croche 

Trab. 
Ciclo I 
Estado 

Pré 
Pa 
rar 

aula

Trab
. 

EJA

Profa. 
05 

casa 
pró-
pria 

 + 
de 8 
sm 

05 

Gela-
deira, 
maq. 

lavar 
roupa 
forno 
elétri 
co 
micro-
ondas 
liquidi
ficador 

01 
telef. 
fixo e 

01 
celular

Não Todos 01 Veja 

Parque
casa 
dos 

amigos
cinema 
leitura 
igreja  
crochê 

Servi-
ço 

domés 
ticos 

Trab
. 

com
o 

peda
goga

Trab
. 

EJA

Profa. 
06 

casa 
pró-
pria 

 + 
de 5 
sm 

03 

Gela-
deira, 

freezer
maq 
lavar 

roupa, 
forno 
elétri 
Co 

micro-
ondas 
bate-
deira 

liquidi
ficador 

01 
telef. 
fixo e 

01 
telef. 

celular

Não Tv e 
DVD Não

Jornal 
da 

Tarde  
Nova 
Escola

cinema 
teatro 
shows 
leitura 
museu 
igreja 
via-
gens 

Dire-
ção de 
Escola 

Dire
ção 
de 

Esco
la 

Trab
. 

EJA

Profa. 
07 

Apto 
pró-
prio 

 + 
de 8 
sm 

04 Gela-
deira 

01 
telef. 
fixo e 

04 
celu-
lares 

Não
3 TV e 

1 
DVD 

02 - 

Pescar 
praia 
sítio 

parque 
cinema
teatro 
shows 
clube 
vários 
trab. 
ma-

nuais 

Dire-
ção de 
Escola 

Dire
-ção 
de 

Esco
la 

Trab
. 

EJA
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Profa. 
08 

Apto 
pró-
prio 

 + 
de 8 
sm 

03 Todos 

01 
telef. 
fixo e 

02 
celula-

res 

PC 
Inter
-net 

Tv e 
Video 
cassete

02 - 

 
cinema
teatro, 
parque
sítio 

leitura 
cami-
nhada 
igreja 
bordar 
pintura 

Trab. 
Educ. 
Infan-

til 

Ser 
vi-
ços 
do 
més-
ticos

Trab
EJA

Profª. 
09 

Casa 
pró-
pria 

 + 
de 5 
sm 

03 Todos 

01 
telef. 
fixo e 

03 
celu-
lares 

PC 

TV 
video 
DVD  
TV a 
cabo 

01 - 

 
Praia 
casa 
de 

paren-
tes 

leitura
cinema
teatro 

Trab. 
Estado 
2º. ano 
Ciclo I 

Trab
Esta
do 

Ciên
-cias
Ci 
clo 
II 

Trab
EJA

Profa. 
10 

Casa 
pró-
pria 

 + 
de 8 
sm 

06 Todos 

01 
telef. 
fixo e 

03 
celu-
lares 

PC 

TV + 
DVD 

+ 
video 

02 

Nova 
Escola 
Época 
Boa 

Forma

 
Praia 
shop-
ping 

cinema
teatro 
leitura 
igreja 
clube 

Trab. 
PDI 

Trab
. 

EJA

Des-
can 
so 
TV 

Profa. 
11 

Casa 
pró-
pria 

 + 
de 8 
sm 

04 

Gela-
deira 
maq. 
lavar 
roupa 
micro-
ondas 
aspira-
dor de 

pó 
Liqui-
difica-

dor 
bate-
deira 

01 
telef. 

 fixo e 
01 

celular

PC / 
inter
-net 

TV + 
DVD 

+ 
video 

01 
Veja, 
Nova 
Escola

cinema 
sítio 

igreja 
cursos 
teatro 
shows 
leitura 
ativi-
dade 
física 
museu 
igreja 
borda-

do 
estuda 
musica 

Trab. 
Ens. 

Funda
mental 
Ciclo I 

Cur 
so 

Aca-
demi

a 
casa

Trab
. 

EJA

Profa. 
12 

Casa 
Pró-
pria 

 + 
de 8 
sm 

03 todos 

01 
telef. 
fixo e 

01 
celular

PC 
Inter
-net 

TV + 
DVD 01 

Nova 
Escola 
Pátio e 
jornal 

cinema
teatro 
leitura 
acade-

mia 
museu 

 

Trab. 
Coor-
dena-
ção 

Peda-
gógica 

Trab 
Coor
dena
-ção 
Peda
gógi
ca 

Trab
. 

EJA

 
 

Analisando os dados do Quadro 04, constatamos os seguintes indicadores das 

condições de vida dessas professoras: 

- 10 professoras têm casa  própria, ( apenas  02 residem em casa “cedida por parentes”); 
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- a renda familiar média  pode ser considerada baixa: 08 salários mínimos para sustentar  

 de 03 a 08 pessoas se tornam insuficiente considerando-se o investimento que a     

profissão docente exigiria na aquisição de livros, jornais, revistas, participação em   cursos 

e eventos culturais, para ampliação de  conhecimentos em geral. Não podemos ignorar a 

questão salarial do professor. Sem dúvida esse é um ponto que merece destaque quando se 

fala em valorização profissional e política de formação inicial ou em serviço de 

professores. 

Com os baixos salários, a vida social e cultural dos professores fica restrita. Das 

professoras pesquisadas, a maioria declarou “não ter tempo, nem disposição, nem o hábito, 

nem o dinheiro” para o lazer e atividades culturais, em decorrência das pesadas rotinas 

diárias que enfrentam e das marcas deixadas pela  sobrecarga de trabalho: 02 professoras 

ocupam cargos de direção durante o dia e, à noite, são professoras de EJA; 01 atua na 

coordenação de escola estadual e trabalha na EJA à noite; 02 professoras trabalham em três 

turnos, em escolas diferentes; 05 professoras trabalham em dois turnos, também em escolas 

diferentes e, no horário em que não estão na escola, têm os “afazeres domésticos”. Apenas 

01 professora menciona dedicação exclusiva à EJA. 

De todas as entrevistadas 01 declarou “reservar um horário” para cuidar de sua 

saúde e bem estar (freqüentar academia, descansar, ler). 

Essas observações permitem supor que a maioria das entrevistadas não dispõe de 

tempo para realizar cursos e leituras necessários à vida profissional e também para seu 

enriquecimento cultural e mais ainda, nada em seus depoimentos revela  tradição  na 

aquisição e usufruto desses bens culturais. 

Pesquisas já realizadas a respeito da presença do hábito da leitura na vida de 

professores, como a de Giovanni e Pepe (2001), por exemplo, revelam que os professores 

não lêem ou pelo menos, não  com a freqüência que faria supor a profissão  que exercem: a 

de alfabetizadores, que são os “ profissionais que devem lançar os alicerces para 

formação de novos leitores”. 

Apesar disso, surpreende o fato de que, em relação à assinatura de revistas e 

periódicos, apenas 02 professoras declararam não assinar e não ter tempo para leitura. As 

outras 10 são assinantes ou têm acesso a jornais e revistas que circulam nas escolas: Folha 

de São Paulo e Revista Nova Escola – o que pode significar uma situação mais satisfatória 

dessas professoras em relação à leitura, do que a situação analisada por Giovanni e Pepe 

(2001) com professoras alfabetizadoras de crianças. 
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Em relação a recursos e confortos domésticos, observa-se no Quadro 04, que a 

maioria das professoras entrevistadas dispõe dos mesmos tipos de recursos: 

- Eletrodomésticos: geladeira, máquina de lavar roupa, lava-louça, microondas, forno 

elétrico, batedeira e liquidificado; 

- Aparelhos eletrônicos: telefone fixo, celular, computador com internet, televisores acabo, 

vídeo, DVD e carro. 
 
 

5.1.3. O Perfil das Formadoras 

 

Com relação às formadoras responsáveis pelos cursos, o Quadro 05, apresentado a 

seguir, retrata o perfil de cada uma, informando sua situação pessoal, formação e  atuação 

profissional. 

No Quadro 05 cada formadora foi identificada pela palavra “Formadora” seguida 

de um algarismo numérico. Para entender melhor as características dessas formadoras 

entrevistadas foi relevante reunir informações referentes a: idade, sexo, formação básica, 

graduação, tempo de experiência profissional, nível socioeconômico e cultural.  

A análise desse conjunto de dados permite reunir elementos para traçar o perfil 

dessas formadoras responsáveis pelos dois Cursos, bem como para entender a forma como 

explicitam suas percepções dos cursos de formação continuada pelos quais são 

responsáveis e de suas próprias atuações como formadoras. 

Vejamos. 
  
   

             QUADRO 05: PERFIL DAS FORMADORAS: dados pessoais, formação e experiência  profissional.      
Formação Dados   

        
 
 
 
Form. 

 
 

Ida
de 

 
Esta 
do 

civil  
No. 

filhos 

 
Local  
onde   

- nasceu 
-cresceu 

 
Ensino 
Funda
men 
tal 

 
Ensin
o 
Médio 

 
Ensino 
Superior Experiência 

profissional 
Situação 
atual 

Outra
s 
Experiên 
cias Pós- 
gradua 
ção 
lato-
sensu 

Form. 01 38 Casada 

- São 
Paulo 
- São 
Paulo 

1973 a 
1980 
Ciclo I 
Público 
Ciclo II  
Público 

1981 a 
1984 
Magis 
tério 
Públic
o 

1992 a 1995 
Pedagogia 
Particular  
(INIFIEO) 

3 anos – 
Ciclo I 
3 anos – EM 
3 anos – EJA 

Efetiva / 
EJA 

Psicopedago
gia 
Clínica 
+ Lato 
Sensu 

 
 

Form 
02 

 

60 Divor- 
ciada 

São Paulo 
Paraguaçu 
Paulista 

1951  
1959 
Particu 
lar 

1960-
1963 
Magis 
tério 

1973-1976 
Pedagogia 

25 anos EF 
EJA- 1 ano 
Direção 
escola 
Assessora 
Técnica 
GOGESP 

Aposenta 
da  

Especiali 
zação 
Def. 
Físico 
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 Analisando o Quadro 05 podemos contatar que as Formadoras apresentam perfis 

diferentes.  

A Formadora 1, com 38 anos, casada, 02 filhos, nasceu e cresceu em São Paulo. 

Cursou o Ensino Fundamental em escola pública na década de 1970 e o Magistério (Ensino 

Médio), na década de 1980, em escola pública – ambas, portanto, nos anos de consolidação 

da chamada “Escola Popular de Massas” que, apesar de menos elitista e discriminatória, 

traz todas as características de aligeiramento do ensino e de precarização da formação para 

o magistério.  

O Ensino Superior (Curso de Pedagogia) ocorreu 7 anos depois do término do 

Magistério, na década de 1990, em Instituição Particular – década em que também podem 

ser caracterizadas a intensificação das condições de precarização da formação para o 

Magistério, com a ocorrência das reformas, sob o impacto das políticas determinadas por 

organismos internacionais e com a política de expansão (desordenada) das instituições 

privadas de Ensino Superior. O Curso de Especialização em Psicopedagogia Clínica foi 

realizado logo em seguida – um movimento que, igualmente, tomou nessa época grandes 

proporções e passou a ser oferecido, especialmente por instituições privadas de Ensino 

Superior, sem nenhum controle de qualidade ou critério para o oferecimento desse tipo de 

curso, que visava oferecer aos seus participantes a certificação exigida para o exercício do 

magistério no ensino superior em Faculdades e Centros Universitários privados. 

Já em relação à Formadora 2 (60 anos, divorciada, nascida em São Paulo e 

vivendo a maior parte de sua vida em Paraguaçu Paulista) é possível observar que toda a 

sua trajetória de formação ocorre antes desse movimento de precarização – o que permite 

supor que ela tenha vivenciado melhores condições como aluna, ao longo da escola básica 

e como aluna-mestre, no Curso de Pedagogia, no processo de formação para o magistério e 

no Curso de Especialização para o trabalho com Educação Especial (deficientes físicos). 

No entanto, em qualquer dos casos, nenhuma delas recebeu, em sua formação 

básica, preparo para o trabalho com Educação de Jovens e Adultos. Essa é uma 

determinação legal muito recente (LDB/1996) para os cursos de formação para o 

magistério no Ensino Fundamental e são raros, ainda hoje, no Brasil, os cursos que já 

incorporaram disciplinas voltadas para essa modalidade de ensino, compondo essa faceta 

da formação docente em seus currículos.  
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Essa condição da trajetória de formação de ambas as formadoras torna ainda mais 

preocupante suas atuações nesses cursos de formação continuada oferecido a 

professores/as já atuantes em classes de EJA.  

No que se refere à experiência profissional, também o perfil de cada uma das 

formadoras é diferente: a Formadora 1 pode ser considerada “quase uma iniciante” com 

seus 06 anos de experiência profissional, em face dos 25 anos de experiência da Formadora 

2, atuando no magistério, na direção de escolas e em cargo de assessoria técnica à rede de 

ensino pública. Isso certamente traz, para o trabalho realizado por ambas em suas classes 

nesses cursos de formação continuada para professores de EJA, diferenças marcantes. 

Na visão de Huberman (1992) e Cavaco (1991) esses dois momentos do ciclo de 

vida profissional de cada uma dessas formadoras pode ser caracterizado pelas seguintes 

tendências:  
 

- tomadas de consciência das responsabilidades; 

- definição de identidade profissional e de pertença a um corpo profissional; 

- competência pedagógica crescente; 

- motivação para novas idéias e acesso a novos postos administrativos; 

- questionamento de diferentes aspectos da carreira. 

A tais diferenças podem ser ainda agregadas as diferenças referentes ao perfil 

sócio-econômico-cultural dessas duas professoras formadoras das classes de formação 

continuada para professores atuantes em Educação de Jovens e Adultos. 

O Quadro 6, apresentado a seguir, reúne as informações colhidas para caracterizar 

esse perfil.  
QUADRO 06: Perfil Sócio-Econômico-Cultural das Professoras Formadoras 

Dados Recursos de que dispõe Rotina 

Form. 

Mora
dia 

Ren
da 
Fa-
mi-
liar 

N.º 
Pes-
soas 
na 

casa 

Eletro-
domés-

ticos 

Apar. 
Eletrô
nicos 

Pc / 
Inter
net 

Car-
ro 

Assi 
na 
turas 
Perió
dicos 

Ativida-
des de 
lazer 

Manhã Tarde Noi 
te 

Form. 1 
 
 
 

 Apto.    
 próprio 

 + 
de 8 
sm 

05 

Gelad. 
maq. 
lavar 
forno 
eletr. 
Micro-
ondas 
Liqui-
dificador 
Batedeira

Apare 
lho de 
som, 
02 tel 
fixo e 
01 
celular 
TV; 
DVD; 
Video 
 

PC  02 

Folha 
S.P 
Saúde 
Super 
Interes
sante 
 
 

Sítio 
Teatro 
Caminha
da 
Igreja 
 

Trab. 
Coord. 
Educa
cional 

Trab. 
Coorde
nadora  
Educaci
onal 
Leitura 
Artesa
nato 

Trab 
EJA 
TV 
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 F. 02 

Apto 
própria 

+de 
8 sm 01 Todos 

2 Telef 
fixo e 
1 
celular 
TV a 
Cabo 
DVD 

PC 
Inter
net 

01 

Estado 
SP 
Nova 
Esc. 
Casa 
Clau-
dia 

Visitas 
aos 
filhos 
Viagens 
Campos 
de 
Jordão, 
Paragua 
çu 
Paulista  

Leitura 
Jornal 
 E-
mails 
Cami-
nhadas 
 

Leitura 
e 
Artesa
nato 

TV 
e 
Arte
sana
to 

 

Ambas as formadoras moram em casa/apartamento próprios, com todos os recursos 

domésticos e eletrônicos necessários para seu conforto e lazer, incluindo PC, embora só a 

Formadora 2 tenha declarado ter acesso à Internet.   

As diferenças começam quando se considera a renda familiar de cada uma delas. 

Ainda que a renda declarada seja a mesma (08 salários mínimos) essa renda familiar pode 

ser considerada baixa para a Formadora 1, que mantém com essa renda as outras 05 

pessoas que compõem sua família, enquanto a Formadora 2 declara manter, com a mesma 

renda, apenas mais uma pessoa.  

Isso, evidentemente, tem reflexos na rotina diária de cada uma dessas profissionais 

e nos hábitos de lazer e de cultura que ambas mantêm. Mas não se trata, como se pode 

observar, de considerar aqui, que essa influência seja, por si só, determinante de tais 

hábitos. As decisões sobre hábitos e rotinas ligadas ao lazer e à cultura, também passam 

pelas decisões pessoais, estas sim, determinadas por aquilo que cada uma das profissionais 

entrevistadas valoriza e prioriza.  

Assim, os dados do Quadro 06 revelam que, mesmo com sua “baixa” renda, a 

Formadora 1 declara assinar jornal e revistas, bem como freqüentar cinema e teatro – 

atividades que podem ser consideradas enriquecedoras e necessárias para a atuação 

docente, sobretudo quando se trata de atuar orientando outros professores na escola e 

formando professores para o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Sua rotina 

diária se divide, ao longo do dia, entre a função que exerce como Coordenadora 

Educacional, seu trabalho à noite como professora no Curso de formação continuada para 

professores de EJA e outras atividades que incluem: leitura, artesanato e TV.  

Diferentemente, embora também assinante de revistas e jornais, os depoimentos da 

Formadora 2 sobre seus hábitos de lazer e cultura, não incluem em nenhum momento, 

referências a cinema, teatro, museus, apesar de sua melhor condição financeira.  

Tais características de seu perfil se tornam ainda mais importantes, quando se 

considera o fato de que seu tempo de experiência profissional (6 anos de experiência no 
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Ensino Fundamental e 3 anos na EJA) é igual ao das professoras participantes dos cursos, 

no que se refere à EJA e inferior ao da maioria das professoras participantes do curso, no 

que se refere ao Ensino Fundamental.  

É importante lembrar aqui, no entanto, algumas informações sobre a decisão de 

ambas as profissionais de assumir a função de formadoras nos Cursos alvos deste 

estudo. 

A escolha da Formadora 01 se deu em razão da mesma ter participado do curso de 

formação “Parâmetros em Ação”, oferecido pelo MEC. Já a Formadora 02 tem sua decisão 

ligada à empresa que mantém em sociedade com o filho, promovendo cursos de formação 

de professores através dessa empresa, para vários municípios, tanto para professores das 

Prefeituras, quanto para professores de Instituições Particulares. Mas, ambas responderam 

a convites feitos pela Secretaria de Educação do Município, objeto deste estudo que, ao 

ingressar nesse programa de “capacitação para professores de EJA”, convidou todas as 

coordenadoras (ativas) das escolas, para assumir os Cursos.  

A Secretaria da Educação designou uma pessoa da sua equipe, responsável pela 

coordenação geral dos Cursos, para verificar a viabilidade da implantação do Programa no 

Município e fazer o treinamento (durante os meses de janeiro e fevereiro de 2002) e 

acompanhamento dos/as formadores/as durante o curso, que passou a ser destinado a todos 

os professores do município.  

 
5.2. O que pensam sobre os Cursos: as Professoras participantes, as Docentes- 
       formadoras e a Coordenadora. 
 

  Os resultados aqui apresentados têm como objetivo caracterizar, 

especificamente, a visão que a Coordenadora dos Cursos, as 02 docentes formadoras e 12 

das 60 professoras/es participantes dos 02 Cursos de Formação Continuada de Educação de 

Jovens e Adultos alvos deste estudo, expressam sobre a organização e funcionamento dos 

cursos, os problemas e dificuldades que enfrentam, os aspectos que consideram positivos e 

bem sucedidos dos Cursos e, finalmente, as relações de ensino e de aprendizagem que 

vivenciam em situação de sala de aula as docentes-formadoras e professoras participantes 

nas classes dos Cursos, bem como as professoras participantes e seus alunos nas classes de 

EJA. 

 O mapeamento e organização geral desses dados permitiram a composição de 

quadros-síntese das visões expressas por essas profissionais, fornecendo indícios da 
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construção de suas identidades profissionais como “formadoras de professoras de EJA” e 

como “professoras de EJA”. 

 A expectativa é a de que a análise das informações que compõem tais quadros 

permita visualizar concepções e práticas expressas pelas profissionais entrevistadas, 

relacionadas ao acesso ao mundo da leitura, da escrita e demais conhecimentos escolares 

por alunos jovens e adultos, bem como investigar até que ponto tais concepções e práticas 

estão ligadas à crença, ainda ingênua (denominada, segundo Graff, 1990 – “mito do 

alfabetismo”), segundo a qual a alfabetização, por si só, pode ser capaz de transformar as 

condições de vida desses alunos.  

 Assim, as informações obtidas com os depoimentos das profissionais entrevistadas 

resultaram na construção dos seguintes Quadros: 

 

- Visão das Professoras participantes sobre os Cursos  
- Visão das Professoras participantes sobre a própria atuação como Professoras de EJA 
- Visão das Professoras-Formadoras sobre os Cursos e seu funcionamento  
- Visão da Coordenadora sobre os Cursos 

 

  Vejamos então cada um deles. 

 

 5.2.1 – Visão das PROFESSORAS PARTICIPANTES sobre os Cursos 

 

As entrevistas concedidas pelas 12 professoras participantes foram transcritas e as 

informações obtidas foram organizadas em dois grandes blocos, com base em dois eixos de 

análise: a  visão das professoras sobre os Cursos de Formação Continuada e a  visão que 

manifestam  sobre a própria atuação como professoras  da EJA. 

No Quadro 07, apresentado a seguir, estão reunidas as percepções expressas pelas 

professoras participantes sobre os cursos referindo-se a: aspectos positivos, aspectos 

negativos que detectam nos cursos, compreensão e participação nas discussões, relação dos 

cursos com a sua prática pedagógica em classes de EJA e com suas necessidades de 

formação, ampliando seus conhecimentos sobre EJA. 
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 QUADRO 07: Visão das professoras participantes sobre aspectos positivos e negativos dos Cursos de 
Formação Continuada para professores de EJA 

Aspectos 
 

Profs. 

 
Aspectos Positivos 

 
Aspectos Negativos 

 
Prof. 01 

Interdisciplinaridade 
- sugestões práticas. 
-  culturais     (teatro/cinema). 
- ajudou a refletir sobre   os  conteúdos. 
PCNs 
- enriquecedor como    teoria. 
 
 
 

Interdisciplinaridade 
- nem todas as sugestões puderam ser usadas 
- muita gramática e não   adequada para   
alfabetizar  
- redações que os alunos não tinham 
condições de   fazer. 
- professora formadora   era  insegura. 
PCNs 
-muita leitura 
-muita teoria 
-pouca discussão prática 

 
 
Prof. 02 

Interdisciplinaridade 
- Válida como proposta de  Form. continuada.
- momento de parar para   pensar e refletir. 
PCNs 
- troca de experiências  entre  com  os colegas
- reflexão sobre o tema. 

Interdisciplinaridade 
- Faltou discussão para   tirar as dúvidas. 
- Alguns professores não   levam a sério as  
atividades 
- faltou compromisso. 
PCNs 
- Não foram explorados os   conteúdos. 

 
Prof. 03 
 

Interdisciplinaridade 
- Enriquecedor para a   formação pessoal. 
PCNs 
- Ajudou a ampliar a visão   da EJA 

Interdisciplinaridade 
- Conteúdo repetitivo, metodologia inadequada
- Temas distante da realidade   da EJA 
- Faltaram discussões e   Leitura   cientifica. 
PCNs 
- Faltou leitura prévia 

 
Prof. 04 

Interdisciplinaridade 
- Muitas dinâmicas e  atividades práticas  
PCNs 
- Oportunidade de fazer  as atividades práticas
Durante o curso 

Interdisciplinaridade 
- Idem 
PCNs 
- Pesado, cansativo, - Muita leitura 
 

 
Prof. 5 
 

Interdisciplinaridade 
- Possibilitou verificar e refletir sobre o  
trabalho  com os alunos.  
- Novos conhecimentos e  trocas de  
experiências. 
PCNs 
- O material do curso é   muito bom. 

Interdisciplinaridade 
- Ausência de troca de  experiências. 
PCNs 
- Faltou aprofundamento nas  discussões 
- Metodologia repetitiva - Não foi dada ênfase à
 prática 
- Faltaram recursos como: vídeos, filmes. 

 
 
 
Prof. 06 

Interdisciplinaridade 
- Várias atividades  foram   interessantes 
 Como  trabalhar  com  fotografias. 
- Os cursos ajudam a trabalhar a realidade  
do aluno. 
- Primeiro fazíamos as   atividades no curso 
 para depois fazer com os alunos. 
PCNs 
- Foram trabalhados em cima da proposta,    
mais com leituras. 

Interdisciplinaridade 
- Muitas atividades não  podiam ser trabalhadas 
  falta de material e  equipamentos (TV, vídeos)
 PCNs 
- Muita leitura 

 
Prof.7 
 

Interdisciplinaridade 
- Cada encontro trazia dinâmicas diferentes. 
- No início havia muito  envolvimento 
- O curso contribuiu para  repensar a  prática.
PCNs 
- O material era muito interessante, mas a 
   metodologia comum. 

Interdisciplinaridade 
- No curso vimos muitas  atividades que  
necessitam   de  recursos que não temos na 
 escola. 
PCNs 
- Faltou elaboração nas atividades 
- Não havia dinâmicas-  
A formadora falava  muito baixo. 
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Prof. 8 
 

Interdisciplinaridade 
- Uma visão diferente  do que fazemos na 
 Educação . 
- Dinâmicas voltadas  para  a auto-estima 
PCNs 
- Conhecimentos e sugestões  para o 
 planejamento. 
- As trocas de experiências  enriquecem a 
prática. 

Interdisciplinaridade 
- Muita dinâmica tornou o curso cansativo. 
- 8 horas aos sábados ficou  cansativo. 
- Assuntos repetitivos 
- Faltou aprofundamento  teórico. 
PCNs 
- Faltou movimento para  incentivar as 
pessoas. 

 
Prof. 9 

Interdisciplinaridade 
- Deu embasamento  para nosso trabalho 
PCNs 
 Troca de experiências com colegas que já  
trabalham  na EJA. 
 

Interdisciplinaridade 
- Não acrescentou muita coisa   nova. 
- Muitas atividades fora do contexto da 
 Educação  pública. 
- Faltou consulta aos professores para  saber 
 das  necessidades 
PCNs 
- idem 

 
Prof.10 

Interdisciplinaridade 
- Primeira vez que foi dado curso voltado  
para a EJA 
- Algumas atividades foram interessantes. 
PCNs 
- Teve atividade prática que deu para 
 fazer com os   alunos 

Interdisciplinaridade 
- Muita dinâmica 
- Foi cansativo por ser 8 horas aos sábados. 
- Faltou  embasamento teórico. 
PCNs 
- As pessoas se dispersavam  nos trabalhos em 
grupo. Era dado muito tempo para  realização  
das leituras 

 
Prof.11 
 

Interdisciplinaridade 
- Achou interessante  e está trabalhando com
  algumas  atividades. 
PCNs 
- Interessante para conhecimento próprio. 

Interdisciplinaridade 
- Algumas atividades eram  fora da realidade  
da EJA e da escola pública 
PCNs 
- Muito corrido com as  atividades: recorta e  
cola. - Muita leitura. 

 
Prof.12 
 

Interdisciplinaridade 
- Achou o curso bom porque tinha muitas  
atividades   práticas. 
- Propiciou trocas de experiências. 
PCNs 
- Ajudou no direcionamento do trabalho 
 pedagógico. 
- Propôs atividades da  realidade do aluno 

Interdisciplinaridade 
- Algumas atividades fora da  realidade escolar.
PCNs 
- No inicio faltou  embasamento para as 
atividades práticas. 

 
O exame dos dados do Quadro 07 suscita algumas considerações.  

Seja do ponto de vista dos aspectos negativos, seja do ponto de vista dos aspectos 

considerados positivos, as observações feitas pelas professoras, sobre ambos os Cursos, 

referiam-se sempre a dois aspectos específicos: as práticas e dinâmicas propostas pelas 

formadoras e os temas ou conteúdos específicos abordados nas aulas. 

Não há diferenças relevantes nas observações feitas pelas professoras participantes 

sobre um ou outro curso. Em ambos os casos os aspectos positivos referiam-se a:  
 

 quantidade e qualidade das dinâmicas e atividades propostas, que poderiam ser usadas com os 
alunos nas classes de EJA; 

 
 possibilidade de “troca de experiências” entre os participantes (momentos em que os 

professores já experientes podiam ajudar os mais novos ou iniciantes na experiência de 
trabalho com jovens e adultos); 
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 oportunidade de parar e refletir sobre o próprio trabalho. 

 
 

Quanto aos aspectos negativos (mais vezes apontados) as referências aos cursos 

revelaram a visão das professoras participantes apontando ausências e excessos desses 

mesmos elementos: 
 

 inadequação (e muitas excesso) das atividades e conteúdos sugeridos para a realidade das 
classes de EJA; 

 
 falta de material e equipamento necessário para as aulas; 

 
 falta de tempo para discutir as dúvidas; 

 
 muita leitura e “teoria”, que tornam os cursos “cansativos”;  

 
 dispersão nos trabalhos em grupo.  

 
 

Também é preciso lembrar que essas referências constantes a atividades práticas 

(seja pela falta, ou pelo excesso) parecem estar ligadas ao processo que Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991) descrevem sobre a identidade profissional dos professores, que se 

caracteriza, segundo esses autores, muito mais por sua ligação à prática do que por sua 

relação com os saberes da profissão docente, o que os leva a um comportamento de 

“supervalorização dos aspectos práticos da profissão”, priorizando os saberes práticos ou 

da experiência como “crivos para julgar e avaliar todos os demais saberes”, inclusive os 

veiculados pelos cursos com os quais estão envolvidos.  

Isso se reflete, principalmente, na visão que essas professoras expressam sobre a 

relação que percebem entre as discussões realizadas nos cursos e a realidade com a qual 

trabalham nas classes de EJA. 

O Quadro 08, a seguir, reúne as informações coletadas a esse respeito. 

 
QUADRO 08: Visão das professoras participantes sobre as discussões realizadas nos Cursos de 
Formação Continuada para professores de EJA e sua  relação com a realidade das classes de EJA em 
que atuam. 

Dados 
 

Profas. 

 
Compreensão e participação nas 
discussões 
 

a 
Relação com a  realidade  e  necessidades 
do EJA 

 
 

Profa 01 
    

Interdisciplinaridade 
- Houve mais participação  no 1º Módulo. 
- nem sempre havia tempo para as 
discussões. 
- nem sempre dava para  fazer as tarefas 
sugeridas   com os alunos da EJA. 
PCNs 
- dependia do formador e sua metodologia 

Interdisciplinaridade 
- Mesmo que não tenha  aplicação imediata, 
pode ter no futuro. 
- Nem sempre atendeu às  necessidades, mas  
gerou  novas idéias. 
- Nem sempre havia  relação com a realidade. 
PCNs 
- idem 
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(“uns  eram mais  abertos” que outros). 
 
 

Profa.02 

Interdisciplinaridade 
- Nem sempre foi dada oportunidade para  
discussão. 
- insegurança do formador. 
PCNs 
- As dúvidas eram repassadas  para o grupo  
responder. 

 Interdisciplinaridade 
- Nem tudo dava para aplicar nas aulas.    
- Tem que ser coerente com a concepção de  
 ensino.  
PCNs 
- O curso reforçou o que já era feito na prática. 
- Ajudou na reflexão sobre a  prática. 

 
 

Profa. 03 

Interdisciplinaridade 
- Nem sempre davam  espaço para discussão.
- Quando abriam para  discussão o tempo era p
PCNs. 
- idem 

Interdisciplinaridade 
- Nem todos os  temas   foram voltados para  
   a EJA. 
PCNs 
- Muita leitura para  conhecimento da EJA. 

 
 

Profa.04 

Interdisciplinaridade 
- Nem sempre as opiniões  foram acolhidas 
- Em alguns momentos ficou um clima  
complicado. 
 PCNs 
- Nem sempre o formador dominava o 
assunto para  discutir. 

Interdisciplinaridade 
- Nem sempre os cursos atenderam às  
necessidades. 
- Faltou consulta prévia  sobre a  realidade da 
EJA. 
PCNs 
- Não respondeu 

 
Profa.05 

Interdisciplinaridade 
- Nem sempre houve  aprofundamento das  
dúvidas. 
- As formadoras davam suas opiniões em  
algumas questões. 
PCNs 
- Idem 

Interdisciplinaridade 
- No início as discussões  foram voltadas para 
 a EJA. 
- No decorrer do curso elas  se voltaram para a 
aprendizagem  da criança. 
PCNs 
- Voltado para a EJA. 

 
 

Profa.06 

Interdisciplinaridade 
- Foi dado espaço para discussão, mas nem  
sempre dava para aprofundar as questões. 
PCNs 
- As formadoras acolhiam as  sugestões.   

Interdisciplinaridade 
PCNs 
- Os dois foram voltados  para a EJA. 
 

 
 

Profa.07 

Interdisciplinaridade 
Foi dado espaço para as pessoas questionarem
PCNs 
A formadora não utilizava uma linguagem  
adequada. 
- Nem sempre a gente  compreendia a 
formadora. 

Interdisciplinaridade 
- Os assuntos estavam de acordo com  a EJA. 
- Cabe ao professor adaptá-los para sua  
 realidade 
PCNs 
- Idem 

 
 

Profa.08 

Interdisciplinaridade 
- Teve momentos para discussão. 
- Nem todo assunto foi discutido em 
profundidade. 
- As participações dos professores foram 
bem  aceitas. 
PCNs 
- Assuntos fora do contexto foram cortados. 

Interdisciplinaridade 
- Muitas atividades feitas  no curso estou  
Utilizando   na prática. 
- Propiciaram momentos de reflexão sobre a 
 prática. 
PCNs 
- Alguns conteúdos precisam ser adaptados 
para a  realidade local. 

Profa.09 Interdisciplinaridade 
- O formador jogava as dúvidas para o grupo  
 responder. 
O grupo participava  e dava solução. 
PCNs 
- Idem 

Interdisciplinaridade 
- Uso pouca coisa 
PCNs 
- O que aprendeu nos PCN  usa em sala de  
aula e no planejamento. 

 
 

Profa. 10 

Interdisciplinaridade 
- Discussões limitadas. Não foi dada muita  
abertura para questionamentos. 
PCNs 
- Nem sempre foi dada  orientação  durante  
 as  atividades nos grupos. 
 

Interdisciplinaridade 
PCNs 
- Algumas atividades e assuntos fugiram das  
 necessidades das  classes de EJA.  
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Profa.11 

Interdisciplinaridade 
- Poucos momentos de  discussão e reflexão 
sobre os assuntos importantes. 
- Nem sempre as dúvidas foram  sanadas. 
PCNs 
- Poucos momentos de questionamentos e 
reflexão. 

Interdisciplinaridade 
- As propostas do curso foram interessantes, 
 mas  nem sempre estavam voltadas para a EJA, 
embora se possa fazer adaptações. 
PCNs 
-O professor tem que assimilar o conhecimento
  e transportar para a sua  prática. 

 
Profa.  12 

Interdisciplinaridade 
- Em alguns momentos as  discussões extra 
polavam  e o  assunto era cortado. 
-A orientação do formador ajuda a enrique 
cer a prática. 
PCNs 
- Idem 

Interdisciplinaridade 
- Muitas atividades puderam  ser adaptadas  
para a EJA 
.PCNs 
- Ajudaram a direcionar o trabalho em sala de  
Aula   por ser voltado para a  EJA. 

 
 

Os dados do Quadro 08 levam a pensar no que diz Mizukami (1996), sobre o fato 

de que, a principal fonte de referência para as professoras, para compreensão de um dado 

problema ou situação posta em discussão está no apoio dos colegas de profissão, seja 

através de conversas e aconselhamento, seja por meio de troca de materiais ou comparando 

procedimentos e atividades. 

Também neste Quadro 08 os dados referentes aos dois Cursos não revelam grandes 

diferenças. Chama a atenção, no entanto, o fato de que, segundo as professoras 

participantes dos cursos, as formadoras não ofereciam, de fato, a não ser em poucas e raras 

ocasiões, discussões e atividades que revelassem compatibilidade com as situações e 

necessidades das classes de EJA. Isso confirma que também as formadoras padecem do 

“mesmo mal” que as professoras: a inexperiência e o desconhecimento em relação a esse 

tipo específico de docência ou modalidade de ensino.   

Extraídos das entrevistadas com as professoras, os dados do Quadro 08 confirmam 

que, na visão dessas profissionais, os cursos não foram adequados à realidade do trabalho 

que elas se vêm obrigadas a realizar nas classes de EJA. Por exemplo, para um local onde 

o professor não tem acesso à TV, vídeo, materiais, biblioteca, sala de informática e quadra 

de esportes (que não são disponibilizados para essas professoras e seus alunos – obrigados 

a ocupar as salas ociosas das escolas no período noturno), as opções oferecidas pelos 

cursos foram poucas, porque em muitos casos, restavam a essas professoras em suas 

classes, “apenas lousa e giz” como recursos. 

As respostas das professoras revelam que as especificidades da EJA não foram 

levadas em consideração nas propostas dos Cursos, pois, segundo seus depoimentos: “... os 

organizadores pensaram muito... só na alfabetização dos alunos...”, e podemos 

acrescentar que pensaram pouco no próprio despreparo dos professores e quase nada nas 
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condições das escolas para recebê-los. Ainda que seja necessária a busca pela 

“alfabetização para todos”, os demais aspectos viabilizadores do trabalho das professoras e 

dos próprios alunos, não podem ser esquecidos. 

Quando indagadas sobre “porque escolheram trabalhar com EJA” e sobre “quais as 

diferenças entre atuar com crianças e adolescentes ou pré-adolescentes e com jovens e 

adultos”, as professoras descrevem as dificuldades e os conflitos que enfrentam em 

decorrência de sua formação inicial voltada apenas para o trabalho com a faixa etária de 0 

a 10 anos – uma formação que torna problemática a opção pelo trabalho com classes de 

EJA, em virtude das diferenças que apontam entre esse trabalho e o realizado com 

crianças.  

Os dados reunidos no Quadro 09, apresentado a seguir, revelam isso. 

 
QUADRO 09: Visão das professoras participantes sobre as razões da escolha pelo trabalho com a 
Educação de Jovens e Adultos e as diferenças que percebem entre esse trabalho e o realizado com 
crianças e adolescentes. 
 

      Dados 
 

Profas 

 
 
                Porque escolheu EJA 

 
Diferença  entre trabalhar com 
crianças/adolescentes e adultos 

 
Profa 01 

Porque já tinha exercido magistério em 
Tele-curso. Escolheu a noite p/ não deixar 
o cargo de coordenação de dia (na época) 

O adulto parece ter mais vontade. Ele tem 
necessidade e quer estudar para o próprio 
trabalho 

Profa. 02 

Não foi a escola. “foi o que sobrou”. No 
decorrer do ano gostou e continuou com o 
EJA. Identificação com o trabalho de 
alfabetização 

O adulto respeita muito o professor. Tem 
consciência de suas dificuldades, mas também 
reconhece o próprio progresso. As histórias de 
vidas dos adultos enriquecem muito a aula. As 
crianças vêm à aula  com o  imaginário. São 
mais dependentes e tratam a professora como 
mãe. 

Profa. 03 
Disponibilidade de horário noturno. 
“... hoje não quero mudar me encontrei 
trabalhando na EJA”. 

A criança aprende muito rápido e demonstra 
interesse. O adulto está ali obrigado por uma 
questão de trabalho. No relacionamento existe 
muito respeito entre os adultos 

Profa. 04 Escolheu o EJA para não deixar o outro 
cargo (Coord. Educacional) 

Depende da escola. “A criança tem mais 
cultura... o adulto trabalhador não tem acesso à 
mídia como a criança”. O adulto precisa de 
conteúdo adaptado para sua idade.  

Profa. 05 
Já tinha trabalhado na EJA. Foi uma 

escolha 
consciente 

O adulto quer aprender, a criança não tem 
clareza da necessidade dos estudos. Com os 
adultos há muitas trocas de aprendizagem  e 
experiências. 

Profa. 06 

Já trabalhava em área livre com jovens, 
foi uma opção a EJA. A realidade da EJA 
é totalmente diferente da criança, eles 
vêem a professora como amiga. 

“O adulto se envolve, ele vem com vontade de 
aprender embora ele tenha mais dificuldade que 
a criança”. A criança aprende com mais 
facilidade, mas dispersa com mais facilidade. A 
criança não tem discernimento e maturidade 
para fazer determinados questionamentos. 

Profa. 07 
De início foi por causa do acúmulo de 
trabalho em outra escola. Depois foi um 
desafio por ser uma realidade diferente 

O adulto tem mais  envolvimento e  
compromisso do que a criança.  

Profa. 08 Escolheu EJA (noite) para não deixar o    O  adulto é um publico interessado que está lá 
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cargo de vice-diretora no Estado. querendo aprender” “Com a criança a gente se 
sente babá, tem que parar toda hora para 
cuidar de indisciplina”.  

Profa. 09 Foi uma opção, queria um desafio novo. 

O adulto vai para o curso por vontade ou 
necessidade. A criança vai porque a mãe manda e 
faz parte daquela fase deles. Os adultos já 
passaram dessa fase, mas vão para “aprender 
mesmo”“... é uma coisa que sai de dentro 
deles...” 

Profa. 10 
Escolheu o EJA para não deixar o outro 
trabalho durante o dia. Hoje gosta de 
trabalhar com adulto e não quer trocar. 

Os adultos buscam conhecimento, querem 
aprender. Não há indisciplina. A criança vai para 
escola porque “a mãe manda..., muitas não 
querem ir e se tornam indisciplinadas”. 

Profa. 11 Opção porque já trabalhava no SESI com 
EJA 

O adulto é mais fácil de lidar apesar dos 
“momentos em que eles têm atitudes de 
crianças”. Com adulto dá para contextualizar 
melhor, falar abertamente dependendo do 
assunto. Já a criança tem que “trabalhar mais no 
concreto”. 

Profa. 12 Opção consciente 
A criança vem por compromisso dos pais. O 
adulto tem necessidades de ser alfabetizado. As 
empresas exigem que eles voltem a estudar. 

 
 
 A análise dos dados reunidos no Quadro 09 confirma, de um lado, a idéia de que a 

Educação de Jovens e Adultos requer que o professor tenha uma visão ampla de seu papel, 

direcionada ao conhecimento da diversidade cultural e heterogeneidade dos adultos com os 

quais atua e, de outro lado, a idéia de que o desenvolvimento profissional e os saberes dos 

professores de EJA vêm sendo construídos pelo confronto entre as ações de formação 

continuada e o exercício dessa função específica, mas não têm encontrado espaço nos 

cursos de formação inicial, restando às professoras a comparação com informações, 

experiências e recursos de que dispõem para o trabalho com crianças. 

É possível observar, por exemplo, que mais da metade das professoras 

respondentes, na realidade, não escolheu trabalhar na EJA. Elas escolheram a EJA para 

não deixar o outro cargo que já exerciam durante o dia. No entanto, essas professoras 

declararam em suas respostas, que “hoje” gostam de trabalhar na EJA: 

 

“Escolhi a noite para não deixar o cargo de coordenação de dia (Profa 
01). 
 
“Não foi a escola. “... foi o que sobrou. No decorrer do ano gostei e 
continuei com a EJA. Foi uma identificação com o trabalho de 
alfabetização de adultos” (Profa. 02). 
 
“De inicio foi por causa do acúmulo de trabalho em outra escola. Depois 
foi um desafio por ser uma realidade diferente” (Profa. 07). 
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“Escolhi a classe de EJA para não deixar o outro trabalho durante o dia. 
Hoje gosto de trabalhar com adulto e não quero trocar de jeito 
nenhum...” (Profa. 10). 

 
 
               Já as outras entrevistadas declararam em suas respostas ter escolhido as classes de 

EJA porque já tinham atuado nessa modalidade de ensino e gostaram do tipo de trabalho 

que essas classes exigem: 

 
“Já tinha trabalhado na EJA. Foi uma escolha consciente” (Profa. 05). 
 
“Trabalhava em área livre com jovens, foi uma opção a EJA. A realidade 
da EJA é totalmente diferente da criança, eles vêem a professora como 
amiga” (Profa. 06). 
 
“Foi uma opção, queria um desafio novo” (Profa. 09). 
 
“Opção porque já trabalhava no SESI com EJA” (Profa. 11). 
 
“Eu acho que foi uma opção consciente” (Profa. 12). 

 
 

Diante das respostas das entrevistadas é possível perceber uma mudança no 

comportamento das professoras em relação à EJA: o que antes era tratado como “última 

opção” no momento de “escolha de classes” pelas professoras, hoje parece estar 

caminhando para uma modalidade que faz parte das opções de trabalho dessas 

profissionais. 

 

 Segundo Arroyo (2005): 

“... os profissionais que trabalham com jovens e adultos deixaram de ficar 
à margem da formulação das políticas de educação de jovens e adultos e 
passaram a ocupar seu lugar, trazendo à tona a diversidade de iniciativas 
que se desenvolvem nas diferentes modalidades de EJA” (p.47). 
 

Ao responder sobre a diferença entre trabalhar com crianças/adolescentes e 

adultos a maioria das professoras respondeu que “... o adulto tem mais vontade de 

aprender”, ou ainda, que  “o adulto se envolve mais nas aulas”.  

Essas também são especificidades encontradas, por exemplo, nos estudos de 

Ribeiro (1999), sobre a constituição da identidade da Educação de Jovens e Adultos, em 

artigo que assina na revista Educação & Sociedade, apontando a “... especificidade do 

modo de aprender de jovens e adultos” (p.191), num grau mais elevado em relação às 

crianças, pois segundo a autora, “... os adultos já dispõem de conhecimentos práticos num 

universo mais amplo e mais sólido sobre a realidade social e natural”. 
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Para essa autora, o desafio para todos os educadores seria como mobilizar a 

aprendizagem tipicamente escolar, identificar os supostos estilos de aprendizagem dos 

próprios adultos e de que maneira a escola poderia modificar seus conteúdos, para adequá-

los ao modo de pensar próprio dos jovens e adultos. 

Nessa perspectiva, as respostas das entrevistadas apontam o aluno das classes de 

EJA como “um adulto consciente de suas dificuldades”, mas que procura manter o 

compromisso com a aprendizagem, ainda que seja com resquícios das suas primeiras 

experiências escolares, como pode ser verificado nos depoimentos das professoras, 

apresentados a seguir: 

 

“O adulto parece ter mais vontade”(...) “Ele tem necessidade e quer 
estudar para o próprio trabalho” (Profa. 01). 
 
“O adulto é independente, ele respeita muito o professor. Tem 
consciência de suas dificuldades, mas também reconhece o próprio 
progresso” (Profa. 02). 
 
“O adulto está ali obrigado, por uma questão de trabalho. No 
relacionamento em classe existe muito respeito entre os adultos” (Profa. 
03). 
 
“A criança tem mais cultura... “O adulto trabalhador não tem acesso à 
mídia como a criança...” (...) “O adulto precisa de conteúdo adaptado 
para sua idade” (Profa. 04). 

 
A Educação de Jovens e Adultos requer, portanto, uma visão mais abrangente, para 

que se possa desenvolver o conhecimento e a integração desse aluno a partir da diversidade 

cultural e da heterogeneidade dos jovens e adultos dessa sala de aula. Ou seja, trata-se de 

uma educação para a “compreensão mútua, contra qualquer tipo de exclusão”. É o que 

revelam os depoimentos extraídos das entrevistas com as professoras: 

 “As histórias de vidas dos adultos enriquecem muito a aula”( Profa. 
02). 
  
“Com os adultos há muitas trocas de aprendizagem e experiências” 
(Profa. 05). 
 
“Com adulto dá para ’contextualizar’ melhor, falar abertamente 
dependendo do assunto. Já a criança tem que ‘trabalhar mais no 
concreto’” (Profa. 11). 
 

 

 
Considerando a realidade da EJA (de alunos trabalhadores, em cursos noturnos), no 

que concerne à evasão e à permanência do aluno em sala de aula, as próprias professoras 
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admitem a necessidade de conhecer “quem são esses alunos” para propor alternativas nas 

suas intervenções em classe, que possam “motivar o aluno”, conforme suas 

especificidades. 

Isso leva ao item seguinte no relato deste estudo: a visão que essas professoras 

expressam sobre o trabalho que conseguem realizar em sala de aula. 

 

5.2.2. Visão das PROFESSORAS PARTICIPANTES sobre sua própria atuação  
como professoras de EJA 
 
 

Para analisar as informações extraídas dos depoimentos das professoras 

entrevistadas, que expressam a percepção das mesmas sobre a sua própria atuação como 

professoras de EJA foi elaborado o Quadro 10, a seguir, que agrega a essas informações, 

também os dados que permitem visualizar como se manifestam essas profissionais em 

relação ao que acreditam que ainda falta em seu trabalho com a EJA.  

 

Vejamos. 

 
QUADRO 10: Visão das professoras participantes sobre a própria atuação  como professoras de EJA     
    Dados 

Profa. 
 

Contribuição dos cursos para atuação 
 

Dificuldades que ainda enfrenta 

 

Profa 01 
Não conhecia os PCNs. Ajudou a perceber 
que sua prática estava correta. Ajudou mais na 
parte teórica que na prática. 

Direção da escola não aceita bem a presença 
do EJA. A escola não se envolve e não 
oferece condições materiais, bom ambiente 
e os recursos não ficam disponíveis. 

 

Profa.02 

Conheceu os PCNs para EJA no curso. 
Acha que muita coisa foi válida no curso: “A 
gente percebe que muitos temas que foram 
abordados dão para trabalhar em sala de 
aula” 

Além da baixa auto-estima dos alunos, a 
falta de recursos materiais:  jornais, revistas, 
livros, vídeos, músicas, falta  biblioteca para 
os alunos; faltam atividades extra-classe 
(cinema, teatro, filmes, visitas). 

 

Profa 03 Não conhecia os PCNs do EJA.  
“A parte de matemática estava dentro do que 
trabalho em sala de aula”. 

Manter os alunos até o final do curso; 
problemas sociais e familiares dos alunos; 
horário de entrada é ruim para quem 
trabalha; falta merenda para os alunos que 
vêm direto do trabalho. 

 

Profa.04 

Não conhecia os PCNs. Os cursos 
contribuíram para o planejamento e prática 
com as atividades culturais. 
As “linhas do tempo”fazem mais sentido para 
os adultos. “Os cursos reforçaram as 
atividades práticas”. 

Faltam materiais didáticos, biblioteca e 
jogos. Pouco espaço físico dificulta a 
mobilidade do adulto.As diferenças de 
conteúdos e idade entre os alunos aumenta a 
dificuldade para aprender. 

 

Profa.05 

Troca de experiências; confirmação da 
prática; estar adequado aos pressupostos dos 
PCNs. Os cursos contribuíram com momentos 
de reflexão sobre a prática. 
 

Limitações e restrições no uso de materiais 
e espaço físico da escola; falta de 
assiduidade dos alunos por motivo de 
trabalho 
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Profa.07 
Ampliação de conhecimento. No começo as 
pessoas não gostam, mas depois se envolvem. 
Troca de experiência com os colegas. Conheci 
os PCNs para EJA no curso. 

A questão da auto-estima dos alunos, eles 
desistem por acharem que não são capazes 
de aprender. Mobiliário inadequado por ser  
uma EMEI. Falta funcionário à noite para 
atender os alunos e ficar no portão 

Profa.08 “O projeto de fotografias deu para trabalhar 
a linha do tempo”. Não conhecia os PCNs 
EJA -  conheceu no curso. Foi interessante 
conhecer porque “dá para usar no 
planejamento e nas aulas”. 

Falta de material pedagógico. Falta 
biblioteca. Os alunos não têm acesso aos 
livros. 

Profa.09 Na troca de experiência com os colegas. As  
atividades diferentes que outros colegas fazem 
e relatam ajudam muito na sala de aula. 
Conheceu os PCNs EJA no curso. 

Evasão 

Profa.10 Conhecer estratégias diferentes para 
desenvolver no aluno o gosto pela leitura. 
Ler PCNs EJA reforçou o trabalho que já 
fazia: “... não vi nada de novo”. 

Defasagem de aprendizagem nos termos 
devido à desistência anterior. Alunos que 
nunca estudaram que têm muita dificuldade 
de aprendizagem. 

Profa.11 “Nos cursos temos que perceber o que dá 
para fazer e o que não funciona”. Conheceu o 
PCNs no curso. Algumas atividades deram 
para trabalhar com os alunos 

Alguns alunos têm atitudes inadequadas. 
Problemas “de postura e modos em sala de 
aula”. 

 

Profa.12 
Gostou  mais do “Projeto identidade” e da 
troca de informações com os colegas. 

Resistência dos diretores em relação ao 
EJA. Falta de material didático. Não tinha 
merenda. Problemas com drogas. 

 
 

Um primeiro mapeamento das informações que o Quadro 10 sintetiza, extraídas dos 

depoimentos das professoras nas entrevistas, levou à organização dos dados com base nos 

seguintes sub-itens: 
 

 A contribuição dos cursos para atuação das professoras nas classes de EJA e as 
      dificuldades enfrentadas; 

 
 Descrição da visão expressa pelas professoras sobre seus alunos de EJA  

 
 

Vejamos, então, cada um dos itens relacionados. 
 

 A contribuição dos Cursos para atuação das professoras nas classes de EJA e 
dificuldades enfrentadas 

 
 

Os dados relativos às contribuições dos cursos parecem revelar que as discussões 

e as leituras foram, somente em parte, compatíveis com a realidade das salas de aula.               

Segundo os depoimentos das professoras o conhecimento teórico adquirido 

confirmou algumas das ações já realizadas com os alunos (5 vezes isso foi mencionado); a 

falta de conhecimento dos PCNs foi relatada por 10 das entrevistadas. Esse parece ser um 

ponto positivo, visto que essas professoras não tiveram contato com os documentos à 

época de sua formação ou de seu recrutamento e ingresso nas salas de aula de EJA.   
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As entrevistas confirmam que os cursos são momentos importantes para as 

professoras se encontrarem, trocar experiências, falar de suas angústias e socializar suas 

experiências. Isso ficou evidente nas falas das professoras: 

 

  “... Os profissionais começam a se sentir encorajado, quando eles vêem 
um colega que está fazendo algo diferente e gosta de compartilhar, então 
o profissional deixa de ficar fechado no seu mundinho, àquela idéia que 
isso é só meu, não vou passar para ninguém porque vão roubar minha 
idéia tem medo dos outros falarem que ele está se aparecendo, acho que 
esses cursos promovem mais o diálogo” (Profa. 2). 
                   
  “... através das trocas de experiências e também por saber que muitos 
das práticas que já utilizo em sala de aula correspondem aos 
pressupostos teóricos recomendados pelos PCN’s. (...) É sempre 
importante ter um momento de refletir sobre a prática pedagógica e 
verificar o que está dando certo e o que é preciso mudar” (Profa. 05). 
 
“... Acho que o que dá mais certo nesses cursos é a troca de experiências 
com outros colegas que têm alunos assim da mesma idade dos nossos, 
mas assim com diferenciais até de região de forma de cultura é legal, ver 
essas diferenças que eles trazem e a gente aprende bastante com 
isso”(Profa.9). 
 

 
Também é possível constatar a “não aceitação” por parte das professoras de 

algumas sugestões e atividades dos cursos, como no exemplo de depoimento a seguir: 

 

“... Essas pessoas têm uma formação muito boa, o nível de discussão no 
EJA é muito alto e quando você vai oferecer um curso ele tem que ser 
muito bom, se não o pessoal nem vai, o pessoal vai porque precisa dos 
pontos no final do ano, senão o pessoal não se interessa, falta mesmo. O 
que você escuta nas rodinhas é o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui 
tudo eu já vi! Então é isso que você escuta. O que eu escuto do pessoal e 
é uma necessidade minha trabalhar, o que agente queria entender é 
como o adulto aprende, que metodologia usar com esse adulto, a gente 
quer um especialista para falar disso, que a gente sabe que é difícil 
bibliografia sobre isso e eles não trazem e é isso que a gente quer, 
porque o que eles dão a gente já sabia”(Profa 09). 
 

. 
Manifestações como essas parecem ser comuns entre professores/as em situação de 

formação continuada, quando encontram seus pares e são, portanto, situações que devem 

ser investigadas (mas, nesse momento, não era objetivo desta pesquisa aprofundar esses 

aspectos).    

           O Quadro 10, também fornece indícios sobre a construção das relações de 

identidade de professores e alunos de EJA, a partir das práticas relacionadas à sala de aula, 

descritas pelas professoras e das dificuldades ainda enfrentadas por essa modalidade de 
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ensino no contexto escolar, tanto em relação à aprendizagem dos alunos, quanto no que diz 

respeito ao relacionamento com a direção da escola e com a falta de recursos materiais e 

humanos para a execução das aulas.  

As dificuldades docentes em relação ao trabalho com esses jovens e adultos, 

decorrem também do próprio despreparo que as professoras reconhecem, em sua formação, 

para o trabalho específico a ser realizado com alunos dessa faixa etária, cujas 

características desconhecem e com os quais não foram formadas para trabalhar.   

Assim, na visão expressa pelas professoras entrevistadas, a EJA ainda é vista como 

“educação de segunda qualidade”. 

Os itens apresentados a seguir, reúnem e detalham os depoimentos das professoras 

e o conjunto de informações que expressam sobre as dificuldades de seu trabalho na 

Educação de Jovens e Adultos.  

 

Vejamos: 

 Referências à precariedade das condições de funcionamento dos Cursos e ao 
descaso da política municipal e da própria escola que cede o espaço físico para 
EJA 
 

 
“... Os problemas que temos são de estrutura, o aluno não consegue 
chegar até certo horário... às vezes eles trabalham até tarde...  o portão 
da escola fecha e ele não pode mais entrar” (Profa. 8 ). 
 
“... Há muitas restrições quanto à utilização de materiais alternativos (o 
principal obstáculo é a falta de recursos financeiros) e principalmente 
quanto ao uso do  espaço físico da escola pelos alunos do EJA... os 
funcionários querem limpar as outras áreas do prédio, o diretor acha 
que atrapalha os alunos do noturno”(Profa. 6). 
 
“... Temos que estar sempre reivindicando e “choramingando” para 
conseguir o material pedagógico  parece que é esmola!” (Profa. 3). 

 
 

 Referências à questão da aprendizagem dos alunos: 

  “... A questão da auto-estima dos alunos, eles desistem por acharem 
que não  são capazes de aprender” (Profa. 03). 
 
“... As diferenças de conteúdos e idade entre os alunos aumentam a 
dificuldade para aprender” (Profa. 09). 
 
“... Manter os alunos até o final do curso; problemas sociais e familiares 
dos alunos; horário de entrada é ruim para quem trabalha; falta 
merenda para  os alunos” (Profa. 12).  
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          Para tentar entender como a “auto-estima”, a que se referem às professoras em seus 

depoimentos, pode afetar a aprendizagem dos jovens e adultos foi possível encontrar 

referências sobre esse assunto em Pérez Gómez (2001). Para esse autor a auto-estima não 

somente restringe a “... qualidade de nossas iniciativas sociais, como também o próprio 

sentido das expectativas de nossa vida, a orientação de nossas ilusões e a força de nossa 

convicção” (p.233). Esse autor lembra, ainda, que nos ambientes sociais desfavorecidos, 

aprendizes (crianças, jovens ou adultos) podem se impregnar do pessimismo, que os 

“adultos de referência” na escola ou na família (esta, muitas vezes composta de grupos 

marginalizados) lhes passam numa interação de desenganos, frustrações e desesperança, 

que são interiorizados, deteriorando a auto-estima. Segundo Pérez Gómez (2001): 

 

“... o nível de expectativas sobre o êxito ou fracasso das atuações futuras 
na escola e na sociedade é um dos fatores-chave na determinação do êxito 
acadêmico e profissional. Grande parte dos diagnósticos que concluem 
com nível baixo de rendimento, por carência de capacidades, não é senão 
a expressão em estratégias mentais da desesperança e da desilusão vital 
do contexto que o indivíduo interioriza, ao longo de seu 
desenvolvimento” ( p. 234). 
 
 
 

 Referências ao espaço escolar: 

“... Direção da escola não aceita bem a presença do EJA. A escola 
não se envolve  e não oferece condições materiais, bom ambiente e 
os recursos não ficam disponíveis” (Profa. 05). 
 
 
“... Mobiliário inadequado por ser uma EMEI. Falta funcionário à  
noite para atender os alunos e ficar no porta” (Profa. 10). 
 

 
As condições de trabalho dos professores de EJA no município alvo deste estudo, 

ainda não apresentam a estrutura ideal para que ocorra o que os próprios textos legais 

denominam “educação de qualidade”. A falta de recursos materiais sugerida nos 

depoimentos das professoras faz, por exemplo, com que os jovens e adultos permaneçam 

todo o período de aula sentados em  cadeiras e carteiras inadequadas ao seu tamanho e 

estrutura corporal. 

Essa, portanto, ainda continua sendo uma “educação de segunda qualidade”, com 

baixo nível de interesse por parte dos poderes públicos em entender e melhorar a situação 

enfrentada por essas professoras e seus alunos.  
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Vejamos então o segundo item arrolado para descrever a visão dessas professoras 

sobre seu trabalho com os alunos de classes de EJA. 

 

 Visão expressa pelas professoras sobre seus alunos de EJA 

O Quadro 11, a seguir, traz as informações extraídas dos depoimentos das 

professoras nas entrevistas sobre seus alunos jovens e adultos.  

 
QUADRO 11: Visão expressa pelas professoras sobre seus alunos de EJA  

     Dados  
Profas. 

 

 
Profa.01 

Precisa firmeza para lidar com adulto. Eles confundem a função da professora e chegam a 
pedir emprego. A idade varia de 15 a 56 anos. Têm mais paciência para esperar auxílio da 
professora e para ajudar uns aos outros.  Precisam de elogios 

 
Profa.02 
 

Idade muito variada de 14 a 60 anos. 
 90% vêm do Norte e Nordeste. Muitos estão estudando porque a empresa está exigindo. 
O acolhimento do professor é muito importante para eles não desistirem. 

 
Profa.03 

Idade varia de 17 a 60anos.   
98% vieram do nordeste. 
A maioria não teve oportunidade de estudar na idade regular. Alguns alunos deixaram de 
estudar por problema de indisciplina. 

 
Profa.04 

Idades entre 15 e 80 anos. A maioria  dos alunos veio do norte e nordeste. Apresentam baixa 
auto-estima. Os mais velhos inibem a indisciplina dos jovens. Há colaboração entre os alunos 
e respeito pela professora e colegas. 

 
Profa.05 

Os alunos têm idade entre 14 e 80 anos. 
 98% vieram do nordeste e não tiveram oportunidade para estudar quando criança. São alunos 
esforçados e desejam aprender a ler e escrever; mas se acham incapazes. Revelam baixa auto-
estima. 

 
Profa.06 

Idade entre 16 e 74 anos. São 21 alunos de 3.º e 4.º termos  juntos. Os alunos são dinâmicos, 
gostam de conversar e contar suas histórias. 90% vieram da Bahia, Alagoas e Pernambuco. 
Não tinham escolas perto de suas casas. Procuram a escola na esperança de arrumar emprego. 

 
Profa.07 

Diversidade de idades entre 17 e 67 anos.  
Há um respeito muito grande entre eles.  
São 28 alunos de 2º termo, sendo  que 90% vieram do nordeste e a maioria nunca estudou.  
Os mais velhos são muito compromissados, os mais novos dispersam facilmente. 

 
Profa.08 

Idade entre  17 e 70 anos.  
A maioria está desempregada.  
Vieram do nordeste a menos de cinco anos e procuram a escola para aprender a ler e escrever. 

 
Profa.09 

No começo a faixa etária deles era de 50 a 70 anos.  
Hoje está mudando, a maioria dos 45 alunos do 4.º termo tem em média de 15 a 30 anos.  
Os adolescentes são remanescentes de “casos de indisciplina ou de não aprendizagem”.  
Hoje aprendem e não são indisciplinados. 

 
Profa.10 

1.º e 2.º termo juntos.  20 alunos na faixa etária de 16 a 60 anos. 
 Maioria do nordeste com uma cultura similar.  
Muitos alunos foram excluídos quando crianças por indisciplina e não por problema de 
aprendizagem. 
 

 
Profa.11 

A maioria dos alunos, (98%) veio do nordeste.  
Idade diversificada:  25 a 40 anos.  
Os alunos querem aprender por necessidades pessoais e para reconhecimento próprio. 

 
Profa.12 
 

Baixa auto-estima dos alunos.  
95% são do nordeste. Idade entre 14 e 68 anos. 
 A maioria adolescente. “Alunos que não aprendem... excluídos”. Diversos objetivos: ler a 
bíblia, tirar carta de motorista, ajudar os filhos na escola e melhorar no trabalho. 
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          Também aqui a “leitura” a ser feita deste Quadro11 pode ser orientada pelo 

agrupamento de suas informações a partir das referências feitas pelas professoras em seus 

depoimentos, com relação aos diferentes aspectos de seu trabalho com a EJA.  

   Assim, o exame dos dados do Quadro 11 permite pôr em destaque algumas dessas 

referências específicas feitas pelas professoras sobre seus alunos, acrescidas de análises 

com base nos conceitos teóricos esboçados no Capítulo 2 deste trabalho e nos resultados de 

outros estudos já realizados sobre essa temática, também já mencionada. Vejamos então:  

 

 Referências a relações de respeito mútuo entre as professoras e seus alunos: 

 

“... nosso relacionamento em sala de aula sempre foi de grande respeito, 
eu nunca tive atrito dentro da sala de aula” (Profa. 01). 
 
“Temos que ser discretas e observadoras, saber respeitar os adultos e 
não tratá-los como crianças, não ficar fazendo perguntas da vida 
particular deles” (Profa..02). 

 
 

 Referências ao empenho e esforço dos alunos para se manter no Curso: 
 

“... por exemplo, tive um aluno que enfrentou o chefe que queria que ele 
fizesse hora–extra no trabalho, mas ele disse que não ia fazer porque  
precisava ir para escola e não podia falta.” (Profa. 7). 
 
“... Tenho alunas casadas, com crianças pequenas, que fazem um grande 
sacrifício para estudar..., muitas enfrentam o marido porque eles ainda 
acham que a mulher tem que só cuidar da casa. Assim mesmo, elas 
conseguem freqüentar as aulas sem faltar” (Profa. 5). 

 
 

 Referências à ausência de problemas de indisciplina ligada à motivação e 
responsabilidade próprias do comportamento de adultos: 

 
 

“... Com o adulto você não tem que ficar parando a aula para cuidar de 
indisciplina, os próprios colegas chamam atenção se algum deles faz 
alguma bagunça ou fica atrapalhando a aula” (Profa. 9). 
 
“... Os jovens falam que foram indisciplinados porque não tinham 
“pensamento na vida” (objetivos na vida)” (Profa. 2). 

 
 

 Referencias à importância da aprendizagem da leitura e da escrita para melhoria das 
condições de vida dos alunos:  
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“ As empresas estão  exigindo que eles tenham uma escolaridade para 
continuar a trabalhar... , estar alfabetizado é tudo pra eles” (Profa. 14). 
 
“Os alunos a maioria vem do Norte e Nordeste, assim que chegam aqui 
procuram a escola para acabar de aprender a ler e escrever sem isso 
eles não são nada aqui, não vão encontrar emprego decente, não vão 
conseguir sobreviver”(Profa. 11). 
 
  “O adulto tem clareza da necessidade dos estudos para melhorar suas 
condições no trabalho e na própria vida em casa, na rua, no bairro.” 
(Profa. 13).   

 
 

 
A respeito dessas referências feitas pelas professoras à necessidade da leitura e da 

escrita para sobrevivência no mercado de trabalho atual, vale a pena lembrar aqui os 

estudos de Ribeiro (1997) e, especialmente, os de Montenegro e outros (2001), segundo os 

quais, “... a capacidade de utilizar a linguagem escrita para informar-se, expressar-se, 

documentar, planejar e continuar aprendendo ao longo da vida é um dos principais legados 

da escola...”, por isso interessa saber em que medida os sistemas escolares atendem a essas 

exigências do mundo moderno em relação ao alfabetismo e às habilidades matemáticas.   

   Essa é uma posição confirmada por Pérez Gómez (2001), ao afirmar que, “... 

embora o domínio das capacidades instrumentais de leitura e escrita continuem sendo 

imprescindíveis para a participação ativa no intercambio cotidiano...” a seqüência de formação de 

tais instrumentos vem se alterando e se complicando nos dias de hoje, com a exclusão sistemática 

da escola, de parcela significativa da população (p.254).  Esse autor completa em seguida seu 

raciocínio afirmando que não basta considerar a alfabetização uma “mera decodificação” de textos 

chamados “textos de cotidiano” e isso o leva à defesa do que denomina “alfabetização literária”: 

 

“... ela deve ser complementada de forma iniludível na atualidade com a 
alfabetização da imagem se queremos que o indivíduo possa processar 
informações de forma convergente e útil para o desenvolvimento de suas 
capacidades autônomas de análise e tomada de decisão” (Pérez Gómez, 
2001, p.254). 
 

       Além disso, a concepção de relacionamento “professor x aluno adulto” 

expressa por várias professoras suscita algumas dúvidas.  Descrita de forma a enaltecer 

apenas “atitudes de respeito, admiração, paciência, disciplina”, bem como a revelar 

penalização em face de “comportamentos de baixa auto-estima, condições precárias na 

trajetória de vida”,  essa relação sugere que, para ambos – professora e alunos jovens e 

adultos – esse “respeito mútuo” é um resquício da crença generalizada, segundo a qual, o 
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professor é “aquele que sabe”, ou “que sabe mais”, que detém o conhecimento e, 

portanto, é alguém a ser respeitado e admirado.   

Nesse sentido, essa concepção pode gerar uma situação na qual essa pretensa 

“afetividade” a que se referem às professoras vai se convertendo em instrumento de 

submissão dos alunos jovens e adultos nas interações com o professor em sala de aula.  

Nesse sentido, Arroyo (2005) em seu artigo “Educação de Jovens e Adultos – um 

campo de direito e de responsabilidade pública” afirma que: 

 
As políticas de educação terão de se aproximar do novo 
equacionamento que se pretende para as políticas da juventude. A 
finalidade não poderá ser suprir carências de escolarização, mas 
garantir direitos específicos de um tempo de vida. Garantir direitos dos 
sujeitos que os vivenciam (p.21). 

 

5.2.3. Visão das FORMADORAS sobre os Cursos e seu funcionamento 

 

O Quadro 12, apresentado a seguir, organiza as informações constantes nas 

entrevistas com as formadoras, sobre a visão que essas duas profissionais têm dos Cursos 

(avaliados em função das necessidades de formação das professoras atuantes em classes de 

EJA e das dificuldades de atuação dessas professoras na prática), bem como o que pensam 

a respeito de suas alunas, professoras de EJA e os conhecimentos que expressam a respeito 

das mesmas. 

As questões a serem analisadas na visão das formadoras sobre os cursos referem-se 

ao interesse pelo curso, à experiência em outros cursos como formadora, às diferenças que 

percebem em relação a essas outras experiências, aos fatores que interferiram 

(positivamente e negativamente) no funcionamento dos Cursos, às relações que percebem 

entre a “teoria” proposta nos Cursos e a prática das alunas-professoras participantes dos 

Cursos, bem como a visão que expressam sobre a participação dessas alunas-professoras 

nas discussões ao longo dos Cursos. 

 

QUADRO 12: Visão das Formadoras entrevistadas sobre os Cursos e seu funcionamento.    
                      

 Formadoras 
 
Aspectos 

 
Formadora 1 

 
Formadora 2 

Interesse  pelo 
Curso 

Convite pela Coordenadora da EJA Convite pela SME, por indicação de 
outros profissionais. 

Experiências em 
outros cursos 
como formadora 

    
  Não tem. 

Várias experiências em diferentes 
municípios (é sócia do filho na 
empresa que organiza os cursos). 
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Diferenças em 
relação a outros   
cursos 

Percebe diferenças em relação  a: 
- Envolvimento com a prática das  
professoras participantes. 
- Ênfase na troca de experiências. 
- Organização em módulos permite 
  continuidade. 
- Realização no horário de trabalho. 
   cria oportunidade para estudo e 
- Leitura dos PCNs por todos os  
professores do EJA. 

Percebe diferenças em relação a: 
- Perfil específico do grupo (EJA) 
- Partir de situações concretas com  
   filmes, músicas, histórias para o.  
   professor usar com os alunos 
depois. 
- Preparar o trabalho para o aluno  
   adulto é mais difícil para o 
professor. 
- No EJA a grande dificuldade é  
   preparar o professor para lidar com 
a    realidade do aluno adulto. 

Fatores que 
interferiram 
positivamente no 
curso 

- Refletir sobre questões da prática. 
- Facilita ser no horário de trabalho. 
- O que aprende no curso serve para  
   outras classes. 

- Quase não tem Cursos para EJA 
- Foi importante ter verba do MEC 
para   isso. 

 
Fatores que 
interferiram 
negativamente 
 
 

- Há resistência dos professores em mudar. 
- O professor não gosta de ler e de  colocar 
suas idéias por escrito. 
 É difícil incentivar o professor para  isso. 
- Necessidade de ler parágrafo por  
   parágrafo com os professores. 

- Local onde funcionava o curso era  
   muito amplo com muito barulho. 
- Equipamento às vezes não 
funcionava. 
- Cansativo  
- Por ser aos sábados atrapalhou. 

Exemplos de 
relações dos 
cursos com 
questões reais do 
cotidiano dos 
professores 

Pontos fortes do Curso: 
- Relatos proveitosos da prática. 
- Leitura compartilhada, com pausas 
   para dar e pedir exemplos de aula. 

-  Somente algumas falavam 
- Abria pouco para as professoras 
falarem, porque o assunto desvia. 
- Elas se posicionavam mais por 
escrito. 
- Os relatos também eram escritos. 
- Falar muito gera ansiedade na 
classe. 

Participação dos  
professores 
 

- Dinâmicas variadas 
- Projetos na escola 
- Professores reclamam quando tem  muita 
leitura. 
 

-Todos os professores reagiam bem 
às   tarefas para casa. 
- Avaliação em cada módulo. 
- Havia trocas interessantes entre 
elas. 

 
 

Analisando a visão das formadoras sobre os cursos e seu funcionamento é possível 

perceber uma grande diferença entre as duas formadoras. 

A primeira questão a ser analisada é a que se refere ao interesse dessas profissionais 

em assumir a função de docência em tais cursos. Em relação a esse aspecto, as duas 

formadoras afirmam terem sido convidadas pela SME para ministrar os cursos: a 

Formadora 1,  por já ter feito o curso em outro município, e a Formadora 2, por indicação 

de outros profissionais. Vale lembrar, que essa Formadora não pertence ao Quadro do 

Magistério do Município em estudo e o Curso que ela ministra está vinculado à prestadora 

de serviços da qual  ela é sócia-proprietária. 

Em relação à experiência destas entrevistadas em outros cursos como formadoras, a 

Formadora 1 não revela experiência anterior nesse campo de atuação e já detectamos no 

Quadro 05, que sua experiência no Magistério é menor do que as de suas próprias alunas-

professoras que participam dos cursos. 
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Pode-se, portanto, confirmar a suposição de que também as formadoras 

desconheciam a realidade e as necessidades do magistério em classes de EJA, como 

afirmam algumas das professoras entrevistadas:  
 

 

  “... Nem sempre a formadora dominava o assunto...” (Profa.4). 

 

“... a formação dela a gente não sabe como é que foi a gente não percebe 
muita segurança (Profa.03) 
 
 “... elas não passam por uma formação, então acredito que seja dado 
pra elas, como está sendo passado pra gente: você vai ter que fazer isso 
aqui de tal página até tal página você vai falar sobre esse tema e pronto. 
O que você vê agente falava na hora da apresentação, era acolhida a 
opinião de todos (Profa.2). 
 

 
                    “... as pessoas que estão ministrando o curso falam baixo 

demais ou alto  demais ou fala coisa que dispersa muito, 
para mim não está sendo interessante, muita leitura  
(Profa.07). 

 
 

 Ao se referirem às diferenças em relação a outros cursos, as formadoras 

percebem que houve mais envolvimento das professoras participantes e se remetem à 

maior freqüência das alunas-professoras observada nos cursos alvo deste estudo.  

Quanto à freqüência, é possível supor que ela tenha sido cumprida com alto índice 

por quase todas as professoras, pelo fato dos cursos terem sido realizados no horário de 

trabalho das professoras (se elas faltassem, tinham que justificar sua ausência com 

atestados médicos).  

Outra diferença apontada pelas formadoras relaciona-se ao tipo de público de que 

eram compostos os Cursos. Um Curso exclusivamente destinado a professoras atuantes em 

classes de EJA, que determinou a terceira diferença mencionada: a própria estruturação dos 

cursos: 

 

“ Por se tratar de formação e não um curso de pouca duração é dividido 
por módulos e por disciplinas, então isso diferencia também de outros 
cursos. Também a forma como foi ministrado porque o professor não 
tinha esse espaço antigamente, ele tinha que procurar fora em outra 
instituição então isso facilita para que ele se capacite cada vez mais 
porque nós trabalhamos não só com a teoria, mas também envolvendo a 
prática dele e isso proporciona para ele futuramente uma prática mais 
qualitativa, porque ele vai repensar sua prática através da teoria e 
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também a troca de experiência que ocorre nessa formação” (Formadora 
01). 
 
 
“ Ele diferenciou principalmente com relação à prática, eu acho que 
como se trata de um grupo mais especial, porque está chegando agora, 
porque deve ter tido alguma dificuldade quaisquer que tenha sido eu 
acho que eles devem estar num momento ou outro e para tanto eu creio 
que a partir da prática de situações mais práticas de filmes, da música, 
do mundo deles de muita propaganda, de outdoor coisas desse  sentido 
”(Formadora 02). 
  

 

Na visão de ambas as Formadoras os cursos foram importantes porque 

proporcionaram uma “reflexão sobre a prática” por essas professoras: 
 

“... a partir do momento que ele para, e começa a refletir e trocas idéias 
de suas práticas com os outros professores ele começa a mudar então a 
partir desse momento tudo é válido” (Formadora 01). 
 

“... havia uma interação, muito interessante às trocas a experiência 

maior foi de trabalhar a reflexão muita reflexão” (Formadora 02) 

 

Já os fatores negativos apontados pelas formadoras dizem respeito à carga 

horária e calendários específicos dos cursos, especialmente quando ministrados aos 

sábados, porque, muitas vezes, ocorria acúmulo de tarefas decorrente de outras atividades 

realizadas nas escolas, no mesmo horário em que as professoras deveriam estar nos cursos. 

Nos depoimentos das formadoras, também aparece, com ênfase, o que elas próprias 

denominam de “a questão da relação das professoras com a leitura”. Ou seja, para as 

formadoras a grande dificuldade que enfrentam é a de trabalhar com o “fato” de que “o 

professor não gosta de ler”: 
 

“... professor não gosta de ler, ele lê algumas coisas, mas quando é para 
ler, refletir, colocar suas idéias por escrito, ser um aluno, eu falo ser um 
aluno porque você tem que para,r refletir, colocar suas idéias, então ele 
não gosta” (Formadora 01). 

 
“... própria resistência do professor em mudar, em se aperfeiçoar, 
apesar de que mudou, mas você ainda vê algumas resistências. [...] o 
PCNs já está aí há um bom tempo, porém como eu disse sem esse espaço, 
o professor não lê, ele não estuda, então, tendo esse espaço o professor 
não fica obrigado mas ele se vê na condição de estar estudando” 
(Formadora 02).  
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Ao mesmo tempo em que as formadoras afirmam que “os professores não gostam 

de ler”,  elas  aparentemente se contradizem  quando ressaltam que: 

 
“... elas (as professoras)  não gostam, mas a partir do momento que elas 

param, e começam a refletir e trocas idéias de suas práticas com os 
outros professores elas começam a mudar. Então a partir desse 
momento, tudo é válido, só leitura, só leitura é cansativo, mas 
necessário. O que nós formadores procuramos fazer nesse curso foi 
sempre estar mudando as dinâmicas e atividades que possam facilitar o 
trabalho delas em sala de aula, então procuramos mudar e não deixar só 
leitura porque é cansativo, apesar de ser necessário. Então nesse sentido 
a gente procura estar buscando alternativa para que não fique tão 
cansativo o programa” (Formadora 01). 
 

“Fazer pensar é muito difícil só que eu sou desagradável, o que eu falo 
pra eles no meu curso o próprio professor tem dificuldade de pensar 
quanto mais de fazer pensar de escrever e ler. O ler e interpretar são 
discorda é mudar a situação. Tudo que era feito elas traziam por escrito, 
eles experenciam tudo na forma de dramatização eles (alunos) traziam 
cada situação bonita e emocionante que eram feitas com os alunos e eles 
fazia relatórios como tinha sido feito a atividade. Eles diziam: ah 
professora valeu, foi muito legal”  (Formadora 02). 

 
 

Ou seja, as próprias formadoras “confessam” que também consideram o ato de ler 

“cansativo”. É possível supor que elas próprias não tenham esse hábito (o da leitura de 

textos acadêmicos) como já revelam os dados sobre seu perfil sócio-econômico-cultural no 

Quadro 06. 

Em relação a esse aspecto específico, segundo Giovanni e Pepe (2001) em artigo no 

qual relatam que “... os cursos de formação inicial, bem como as ações de formação 

continuada insistem em perpetuar práticas inadequadas de leitura nesse tipo de trabalho 

com professores em formação e em exercício”. Essas autoras acrescentam que é preciso 

reconhecer tais dificuldades e trabalhar sobre elas. Para Giovanni e Pepe (2001), não se 

trata de “julgar” o comportamento das professoras ou das formadoras, ou de apenas ficar 

apontando “lacunas” na formação dessas profissionais. Mas se trata de trabalhar a partir da 

realidade que se tem em cada curso. Citando Kramer, concluem que: “... Nada há de 

vergonhoso em um professor não ler ou parar de ler. Vergonhoso é o fato de que as 

políticas públicas nada fazem a respeito”. 

Por outro lado, em relação às mudanças ocorridas e percebidas pelas Formadoras, 

no comportamento das professoras destacam-se os seguintes aspectos: diminuição da 

resistência às atividades, melhoria na expressão das idéias em outras situações coletivas, 

intensificação das trocas de informações e utilização do que aprenderam nos cursos em 
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outras classes em que atuam. Os depoimentos apresentados a seguir, extraídos das 

entrevistas com as formadoras, revelam isso:  

 

“... Então hoje o professor está diferente do início, mas eu noto que a 
parte da leitura eles ainda reclamam. [...] mas de lá pra cá a prática 
deles, eu noto que houve uma mudança pra melhor, até nos HTPCs eles 
mencionam o que eles viram na formação, então isso auxilia muito, mas 
essa mudança é a longo prazo, mas já dá para notar a mudança na sala 
de aula, na postura deles até a forma de colocação deles já mudou“ 
(Formadora 01) 
 
“... Havia uma interação, muito interessante às trocas. Faz parte da 
formação continuada eu gosto de dar cursos que me dão liberdade para 
eu fazer um trabalho lúdico e prático partindo sempre de situações 
concretas, práticas e definidas, e vivenciado e eu acho que é isso que dá 
resultado” (Formadora 02) 

 
 

Mesmo com todas as dificuldades apontadas, tanto pelas formadoras, quanto pelas 

professoras participantes. Parece importante ressaltar que, de todo os cursos e programas 

dos quais as professoras já participaram, estes parecem ter dado “um passo a mais”, no 

sentido de ter se direcionado para o público docente específico da EJA, até agora não 

contemplado com ações formativas promovidas pela Secretaria de Educação do Município, 

levando em conta as necessidades desses professores e de seu alunado. Vale lembrar, no 

entanto, o que ressaltaram as próprias professoras e formadoras em seus depoimentos: a 

necessidade e importância de realizar, em novas iniciativas dessa natureza, consulta 

específica a todos os profissionais envolvidos, para depois estabelecer as prioridades para a 

seleção e organização dos conteúdos, dinâmicas, calendário e horários das ações de 

formação continuada. 

Sobre esse aspecto cabe observar, também, que, sem dúvida, é importante dar voz a 

tais profissionais, levando em conta suas experiências, mas que não adianta somente adotar 

o discurso de “atribuir autonomia e responsabilidades aos professores”, as decisões e ações 

políticas devem, necessariamente, criar as condições para a efetivação dessas intenções e 

viabilizar o trabalho dos professores em suas unidades escolares e em suas salas de aula. 

 

5.2.4 – Visão da COORDENADORA sobre os Cursos 

 

Uma das questões propostas à docente responsável pela coordenação dos cursos 

referiu-se às circunstâncias que cercaram seu interesse em participar como coordenadora 
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local do Programa de Formação Continuada de Professores de EJA, já que, para essa 

função, o/a profissional responsável pela coordenação dos Cursos seria cedido pela 

SEE/SP, com o acordo da Secretaria de Educação do município pesquisado.  

A entrevista realizada com essa coordenadora pautou-se em questões que 

procuraram abordar os seguintes aspectos: antecedentes do curso, documentos que 

orientaram os cursos, organização e funcionamento dos cursos e a visão atual da 

coordenadora sobre os cursos. 

A análise do depoimento da coordenadora traz importantes informações e elucida 

aspectos fundamentais mencionados nas entrevistas com as professoras e formadoras, 

especialmente no que diz respeito à organização, acompanhamento e avaliação dos cursos 

em relação à sua destinação específica: a formação, em serviço, de professores que atuam 

em EJA. Assim, é esse o objetivo do Quadro 13, apresentado a seguir. 

 
QUADRO 13: Visão da Coordenadora sobre os cursos 
 

Aspectos Visão da coordenadora 
 
 

1.Antecedentes 
do Curso 

Interesse e participação no curso: Sempre teve interesse em atuar como formadora. 
Foi coordenadora em outros municípios, subsidiando o trabalho dos professores, gosta 
de pesquisar os assuntos na área da educação. 
Divulgação dos Cursos: Os diretores e coordenadores  ficaram responsáveis por 
divulgar os cursos nas respectivas escolas. 
Reo dos professores à divulgaçãação: Os professores aceitaram bem, mas realizaram 
os Cursos com “dispensa do ponto”. 
Seleção e preparo dos formadores: Foram convidadas as coordenadoras do EJA A 
formação básica foi realizada em outro município. As formadoras recebiam 
orientações, faziam discussões com os pares, para depois realizar com as professoras. 
 

 
2. Documentos 
que orientaram 
os Cursos 

 
Documentos citados: Material impresso (Parâmetros Curriculares para EJA), livros, 
publicações do MEC. 
Fitas de vídeo. 
Publicações da CENP 
Textos  de livros da FDE 
Legislação: Decreto, Portarias e leis pertinentes ao EJA. 

 
3. Organização /  
funcionamento  
dos Cursos 

Organização e funcionamento dos Cursos: A Secretaria de Educação enviou uma 
pessoa para acompanhar as Coordenadoras Educacionais (uma de cada escola). Em 
2002 foi  montado o programa de início para ser trabalhado nos HTPCs, “mas como 
tinha muita leitura” a Secretária da Educação autorizou  que fosse feito dentro do 
horário de trabalho. 
Acompanhamento e Avaliação: A coordenadora do Curso acompanhava e era pedida 
uma avaliação por escrito, com os pontos negativos e positivos. 
O que deu certo: O apoio da Secretaria da Educação, dos diretores  de escola e dos 
pais que entenderam a dispensa dos professores, uma vez por mês, para participar da 
formação. 
O que não deu certo: O agrupamento dos professores sem respeitar os grupos pré-
estabelecidos (das escolas) e a reprodução do material, faltou verba, não tinha 
disponibilidade de máquina de xerox. 
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4. Visão Atual  
sobre os Cursos 

Experiências em outros Cursos:  Como formadora não tinha.  Sua experiência era de 
coordenadora educacional. 
Diferenças percebidas em relação a outros Cursos: difere muito principalmente em 
relação à leitura, não é um “curso de receitas”. O professor tem que pensar e refletir 
sobre sua prática. 
Previsão de organização de outros cursos como política sistemática de Formação 
Continuada de professores de EJA: Depende da Secretaria da Educação do 
entendimento que tenham sobre a Formação Continuada. 
Contribuição dos cursos para experiência como Coordenadora: Crescimento 
profissional, embasamento teórico, vontade de dar continuidade ao trabalho. 

 
 

A coordenadora revelou em sua entrevista que sempre teve interesse em atuar 

como formadora, já que tinha experiência como Coordenadora Pedagógica em escolas 

públicas do Estado e do Município e sempre se interessou em estudar e pesquisar os 

assuntos relacionados ao trabalho docente em sala de aula, para subsidiar os 

professores nos HTPcs. No caso desses cursos, acrescentava-se um “desafio a mais”: 

estudar especificamente o trabalho de professores em classes de alunos jovens e adultos 

e, conseqüentemente, o trabalho a ser realizado no dia-a-dia dos Cursos pelas 

formadoras. 

Quando o Município aderiu ao Programa dos PCNs houve a necessidade de 

uma coordenadora geral para essa função, então a Secretaria de Educação fez-lhe o 

convite para ocupar a função de coordenadora, cabendo-lhe organizar todo o trabalho, 

adaptando-o para as professoras das classes de  EJA. 

Os documentos que orientaram os Cursos foram, segundo a Coordenadora: o 

material impresso dos “Parâmetros em Ação” (já descritos no Capítulo IV); os livros 

“Viver e Aprender” da coleção “Ação Educativa”; as publicações do MEC sobre EJA; 

alguns textos impressos e livros publicados pela FDE (Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação – órgão pertencente ao governo do Estado de São 

Paulo); bem como Decretos, Portarias e Leis referentes à Educação de Jovens e 

Adultos. Todos foram utilizados para subsidiar o trabalho das formadoras e das/os 

professoras/es participantes dos Cursos. 

 Entre os documentos citados, a Coordenadora colocou em destaque no seu 

depoimento: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal n. 

9394/96, mais especificamente, o Capítulo que trata da Educação de Jovens e Adultos, 

assim como as Diretrizes Curriculares para EJA (Parecer CNE nº. 11/2000) de autoria 

do Prof. Dr. Carlos Jamil Cury (também já descrito no item 1.1. – Capítulo 1 desta 

Dissertação) e o Programa denominado PCNs ou Parâmetros Curriculares Nacionais, 

de iniciativa do MEC – Ministério da Educação. Portanto, ao que parece, não se pode 
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considerar que, com esses destaques (ainda que necessários e importantes), a formação 

proposta nos cursos tenha sido pensada em função das prioridades, necessidades e 

características específicas dos profissionais envolvidos (formadoras e professoras). 

            Retomando Ludke (1999), em suas observações e alertas sobre as políticas de 

formação de professores no Brasil, destaca-se também aqui, em relação às decisões 

relativas à organização dos Cursos alvo deste estudo, a ausência de iniciativas que 

respeitem o que pensam, sentem, desejam e precisam os/as professores/as e seus 

formadores/as. Em seu texto a autora enfatiza:  
 

[Essa ausência]... aparece de forma dolorosamente evidente entre nós, 
refletindo-se na frase correntemente ouvida de professores, nos 
corredores das escolas, a cada vez que chega um “pacote” de reforma: 
“Se vem lá de cima (dos órgãos centrais), eu nem quero saber!”(...) outro 
aspecto atrelado ao primeiro, é a separação entre a reforma “despejada” 
sobre o sistema escolar e seus professores e a preparação, a seu reboque, 
numa flagrante inversão lógica, com suas previsíveis conseqüências 
(p.283-284). 
 
 

       Na década de 1990 deparamos com uma forte pressão pela oferta de cursos 

e programas de formação de professores em serviço, financiados por organismos 

internacionais e recursos disponibilizados pelo Banco Mundial (ver a respeito, 

especialmente, Shiroma e outros (2002), Dourado (2001) e Maués (2000).   

Tais medidas, ainda contam com suportes materiais que são indicados pelas 

próprias agências de financiamento e que fazem parte das propostas de formação 

docente: 

(...) muitas das estratégias que os países em desenvolvimento hoje 
propõem e estão testando – descentralização, diversificação curricular, 
autonomia da escola, participação dos pais na gestão escolar, educação 
inclusiva, uso das tecnologias modernas, educação à distância, etc. – já 
foram testadas em países desenvolvidos, nem sempre com êxito. 
Conhecer de perto estes processos ajudaria no sentido de tomar 
consciência de que, em várias destas frentes, hoje vistas como inovadoras 
ou como um passo adiante, os países em desenvolvimento “estão indo”, 
enquanto os desenvolvidos já  “estão voltando” (Torres, 1998b,  p.146). 

 

Há, portanto, uma interferência direta no modelo de formação de professores nos 

chamados “países devedores”, que vêem cada vez mais reforçadas essas práticas e 

concepções dicotômicas, como as já descritas por Torres (1998a). 

 Podemos constatar também, por meio de análises realizadas, desde a década de 

1980, por Azanha (2002), que muitas das propostas de mudanças curriculares não podem 
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ser consideradas exatamente “conquistas dos educadores”, no sentido de que elas nem 

sempre resultam em melhoria da qualidade do ensino e no atendimento às necessidades das 

práticas pedagógicas dos agentes diretamente envolvidos com as escolas e as salas de aula.  

Nesse sentido, como afirmam cada um dos autores já citados neste estudo, pode-se 

considerar um passo importante para o desencadeamento de ações dentro de um programa 

de formação continuada de professores a busca de informações sobre a realidade dos 

professores e suas necessidades formativas para melhoria de suas práticas em sala de aula. 

Ou seja, todos os autores aqui estudados são unânimes em demonstrar o desgaste do 

conceito ou paradigma de formação dos profissionais em educação, por meio de ações que 

sigam a lógica da chamada “reciclagem” ou do acúmulo de cursos e conhecimentos, 

organizados independentemente das características pessoais, da formação, das experiências 

já acumuladas e do contexto em que atuam os profissionais envolvidos.   

A coordenadora entrevistada aponta, ainda, em seu depoimento, como “positivo”, o 

que ela chamou de “apoio” da Secretaria de Educação e dos diretores das escolas e de 

“compreensão dos pais” – a dispensa da assinatura do “ponto” (ou Livro de Presença) 

pelos professores e a dispensa dos alunos da aula, nos dias de realização dos encontros dos 

Cursos. Não há no depoimento da Coordenadora nenhum sinal de “estranhamento” em 

relação ao fato de que a proposta política de um “programa de formação” precisa 

considerar todo o contexto de atuação dos professores. As horas destinadas à formação 

deveriam, necessariamente, consistir em horas remuneradas, já incluídas nas jornadas de 

trabalho dessas professoras. Não há porque dispensar alunos ou professores de sua 

presença às aulas. Freqüentar cursos de formação continuada não pode ser resultado de 

“apoios”, “concessões”, “compreensão” em relação ao tempo de trabalho dos/as 

professores/as em exercício, mas um direito, uma condição necessária, contínua e 

sistemática, para o exercício da profissão. 

Por outro lado, o principal “ponto falho” nos Cursos apontado pela respondente foi 

a forma de agrupamento das professoras que, inicialmente, não respeitou os grupos pré-

estabelecidos pelas escolas. Isso dificultou o desenvolvimento das atividades que foram 

propostas para ser realizadas com os alunos de EJA nas escolas, na medida em que 

dispersou as professoras: 

 

“ A EJA tinha três grupos de trabalho com professores de vários núcleos, 
então era agrupado e era feito no dia do encontro. Todas as professoras 
iam para o mesmo espaço de formação e era feita uma dinâmica de 
grupo para poder separar os grupos, na medida em que elas iam 
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chegando iam participando da dinâmica para formar os grupos (cartela 
com cores diferentes, números etc.) não havia um grupo fechado o ano 
inteiro. E o que acontecia, elas ficavam com os coordenadores que não 
eram da sua escola, então elas criticaram, elas queriam participar, mas 
com o seu coordenador, então foi um entrosamento que eu tentei fazer e 
corrigir, mas  não consegui. Fechar” (Coordenadora). 

 
 

Além disso, outro aspecto “que não deu certo” nos Cursos, na visão dessa 

Coordenadora, foi a “falta de verba para reprodução do material” – o que ela considerava 

como  “de grande importância para o bom andamento dos cursos”. 

Contraditoriamente, ao se referir às diferenças percebidas em relação a outros 

cursos a Coordenadora respondente criticou as atividades que envolviam “leitura 

obrigatória”. Nas suas palavras: “... o professor é obrigado a ler, embora ele não goste de 

ler...”: 

 

 “ Esse curso difere totalmente, porque existe a referência de leituras, ela 
(professora)  vem e é obrigada a ler, embora ela não goste...  porque o 
professor é super-resistente à leitura... ele não tem esse hábito... então, 
ele critica muito a leitura”(Coordenadora). 
 

 
            Ou seja, a mesma Coordenadora que considera que as professoras não têm interesse 

em leitura e em “adquirir material para leitura” se queixa da falta de verba para 

“reproduzir” esse material – o que permite supor que, para lidar com a suposta resistência 

das professoras à leitura, as formadoras iriam trabalhar com as tediosas apostilas em xérox, 

com trechos ou fragmentos de textos extraídos dos materiais que norteavam as atividades 

dos cursos. Na visão da Coordenadora “para quem não gosta mesmo de ler, basta o xérox 

de pequenos trechos de livros e documentos”! Para essa profissional, responsável pela 

coordenação dos cursos e, certamente, pela orientação das duas formadoras, os/as 

professores/as só demonstram interesse por “atividades que possam ser aplicadas 

imediatamente nas suas aulas”: 

 

“... o professor não tem essa cultura de ele próprio disponibilizar-se 
para obter o material, ele sempre acha que vai gastar. O professor, ele 
só reproduz com o próprio dinheiro dele, se ele vê um material que ele 
vai pegar prontinho para aplicar na classe e a colega tem, ele diz: ’me 
deixa tirar xérox ou me deixa mimeografar’ sem questionar se aquilo é 
válido para a sua turma. Já se é um texto de leitura ele não se interessa 
em tirar cópia com seus recursos” (Coordenadora). 
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           Em nenhum momento ocorreu a essa coordenadora questionar as razões dos/as 

professores/as e de tais hábitos, que certamente podem ser considerados suas “estratégias 

de sobrevivência” diante de uma situação de sala de aula para a qual não estão 

preparados/as. Ao contrário, a Coordenadora repetiu, diversas vezes, em vários momentos 

de seu depoimento, que os Cursos não eram um “curso de receitas”, mas eram “... 

oportunidades de estudar, embora os professores não entendam o que é formação 

continuada...”.  

          Isso nos faz entender as “recorrentes reclamações” nos depoimentos das professoras 

sobre a qualidade ruim dos materiais xerocopiados que recebem muitas vezes sem a 

identificação bibliográfica: 

 

 “..., muitas vezes veio o texto sem autor, aí elas diziam nós tiramos do 
PCNs, tudo bem tirou do PCNs, mas colocasse o autor, que página que 
foi, como que aconteceu isso era assim que ministrava o curso deixava a 
desejar “há nos também estamos aprendendo” tudo bem, mas todo 
mundo está aprendendo junto, mas quem está ministrando o curso, 
sempre tem que ter um algo para te dar”.  (Profa. 10   ) 

 
Assim, pelo que se pode constatar nos diferentes depoimentos das profissionais 

envolvidas (professoras, formadoras e coordenadora) os Cursos “PCNs em ação”, tanto 

quanto o Curso “Interdisciplinaridade”, parecem estar bem distantes do conceito que 

autores como Zeichner (1993)  têm do papel que cabe ao processo reflexivo como central 

na formação e na ação desses/as profissionais do ensino.            Para esse estudioso: 
 
(...) o conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza 
da experiência que reside na prática de bons professores [...] o processo 
de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar pela reflexão 
sobre a sua própria experiência (Zeichner, 1993, p.17). 

 
 

 Leituras próprias, pertinentes, com as quais o professor se identifique ou que sejam 

significativas para compreender a própria  prática, certamente fazem parte desse processo 

reflexivo que, como diz Giovanni (2003), não é espontâneo, mas precisa ser treinado, 

aprendido.  

Também no entendimento de autores como Candau (1996) e Marin (1995), a 

formação continuada refere-se não só a um “processo de educação ao longo da vida”,  mas 

àquela formação que pode e deve se realizar no próprio “lócus” de trabalho dos 

profissionais, onde o professor tem a oportunidade de transformar seus saberes em práticas 

profissional e social. 
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Giovanni (2003) analisa essa concepção de “formação centrada na escola” que 

toma a escola e o seu cotidiano como “eixos da formação docente (inicial ou continuada)”, 

desenvolvendo a capacidade de indagação/reflexão dos/as professores/as. “Essa é principal 

lacuna na aprendizagem da profissão docente...”, diz a autora, justamente porque “... ela 

não é espontânea, não é inerente à ação do ser humano. Ao contrário, o esforço reflexivo é 

sempre consciente e voluntário...” e precisa ser aprendido e exercitado (p.209) e isso se faz 

com estudos, leituras, discussões, num “processo tão mais eficaz, quanto mais coletivo e 

solidário puder ser”.  

Ainda, segundo Giovanni (2003), resultados de pesquisas já realizadas sobre essa 

temática permitem fazer algumas constatações a respeito desse processo: 

a) O funcionamento do sistema escolar e o cotidiano da unidade escolar podem ajudar ou impedir 
o processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional dos professores; 
 

b) Espaços para leituras coletivas e situações de reflexão e problematização partilhados atuam 
como facilitadores do processo de desenvolvimento profissional; são situações formativas, 
embora possam ou não resultar em aprendizagens para a profissão; 
 

c) Aprendizagem e desenvolvimento profissional dependem de auxílio pedagógico continuado e 
de identificação de efeitos positivos dos novos conhecimentos e ações sobre as aulas e os 
alunos; 
 

d) Necessidades formativas expressas por professores mudam quando se modificam as suas 
percepções e concepções, mas nem sempre mudanças nas representações e discursos dos 
professores são acompanhadas de mudanças em suas práticas docentes; 
 

e) O esforço reflexivo é individual, mas também precisa de apoio e mobilizar esse processo 
depende da autonomia e profissionalismo já conquistados pelos profissionais; do grau de 
mudança na rotina da escola e da sala e da própria capacidade de indagação/reflexão já 
desenvolvida pelos professores. 

 

Assim, segundo a autora, “... situações de formação continuada no ambiente 

escolar, na medida em que abalam certezas, também podem gerar resistências e acionar 

defesas, inviabilizando as mudanças”. Ou seja, segundo Giovanni (2003) a escola só se 

torna, de fato, o lócus de processo de transformações e mudanças nas práticas docentes, se 

nela se processar uma “aprendizagem institucional e organizacional”, se seus grupos de 

profissionais aprenderem a cooperar para atingir objetivos comuns (Giovanni, 2003, p. 

219). Assim, vale a pena retomar e ampliar aqui o que já foi destacado no Capítulo II e que 

a autora identifica como condições sem as quais essas situações denominadas “formação 

em ação” podem se tornar inócuas: 

• Intencionalidade das situações de formação e aprendizagem na escola; 
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• Atividades de caráter cognitivo e compreensivo em relação à própria experiência profissional 

(leitura e reflexão); 
 

• Situações coletivas e solidárias para o processo reflexivo;  
 
• Caráter prospectivo, das ações formativas, projetando ou antecipando as novas condições, e seus  

resultados para a ação pedagógica; 
 
• Pensar, simultaneamente, formação dos professores e gestão da escola; 
 
• Aprendizagens e mudanças devem ocorrer também para a escola (conceito de “escola 

aprendente”); 
 
• Formação dos professores em e por Projetos, entendidos como espaços de aprendizagem do 

trabalho coletivo na instituição; 
 
• Condições funcionais de permanência dos/as professores/as nas escolas para o seu envolvimento 

na construção da história e da memória da instituição. 
 
Finalmente, quanto às contribuições de sua participação nesses Cursos, como 

responsável pelo processo de coordená-los e organizá-los, a Coordenadora destaca em seu 

depoimento o quanto esse processo foi rico para o seu crescimento profissional e para o 

avanço de seu “embasamento teórico” no exercício profissional. 

Nas palavras da respondente: 

 

“... eu acho a formação fundamental e nunca tinha tido essa experiência 
com um material já fixado para  estudar... com um embasamento teórico 
já definido..., isso só me fez crescer”(Coordenadora) 

 
 

Causa estranheza, portanto, que a Coordenadora não perceba a importância desse 

mesmo processo para as formadoras e para as professoras participantes dos Cursos. 

Quanto ao acompanhamento e avaliação dos cursos, ao final de cada encontro era 

solicitado às professoras, segundo a Coordenadora, que relatassem, por escrito, os “pontos 

negativos e positivos”, bem como as “críticas e sugestões” a respeito dos Cursos, a 

exemplo do que se pode contatar no Anexo 6, no final desta Dissertação. 
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Considerações 
Finais 

 
 
 
 

(...) Desde nuestra perspectiva, el objetivo central de la Educación Popular 

de jóvenes y adultos de crear conciencia puede potenciarse, fortalecerse, y 

consolidarse con la introducción del componente de investigación social 

para construir una ciência emancipatoria, un conocimiento científico 

emancipatorio puesto al servicio de la construcción del proyecto político 

de los sectores populares (...)  Y para ello las herramientas de la 

investigación social puestas al servicio de la educación popular de Jóvenes 

y Adultos y de la lucha del pueblo por su liberación pueden ser fértiles y 

fructíferas.... y si no lo son, no son nada. 

 
 
 

(M. T. SIRVENT, 2004, p. 12) 
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Algumas reflexões sobre a pesquisa realizada 
 
 

Quando nos programamos a realizar uma pesquisa sabemos que o caminho é longo 

e árduo, mas se faz necessário para que possamos descobrir novos caminhos e desenvolver 

conhecimentos para um olhar crítico e reflexivo que nos dêem pistas e possíveis respostas 

a nossas dúvidas e inquietações. 

Este estudo não foi diferente. Sua construção passou por fases que configuram 

etapas importantes para a concretização do trabalho. Tais fases podem ser resumidamente 

descritas como: 

- fase de questionamento e relevância do estudo; 

- fase de delineamento e realização da pesquisa; 

- fase de agrupamento e analise dos dados; 

- fase de apresentação dos resultados. 
 

Em relação à primeira fase - do questionamento e relevância do estudo - é 

importante ressaltar que a preocupação com o tema “A formação continuada dos 

professores que atuam em EJA” surgiu quando fui trabalhar na EJA e me deparei com um 

público, para o qual a tarefa de ensinar exigia do professor peculariedades específicas, 

próprias dessa modalidade de ensino. Também percebi a pertinência de um 

aprofundamento maior de estudos e pesquisas, quando comecei a trabalhar na formação 

continuada de professores, pois esses estavam sempre solicitando que fossem indicados 

cursos ou referências de textos que aprofundassem seus conhecimentos sobre a questão da 

EJA . 

O estudo ganhou mais relevância após as leituras de diferentes reflexões e 

contribuições de estudiosos da área apresentadas na Parte I e III deste trabalho, que 

permitiu identificar lacunas na bibliografia disponível sobre o professor e sua formação no 

que refere a estudos específicos sobre a formação do professor que atua na EJA,  lacuna a 

partir da qual  este trabalho busca encontrar sua justificativa e relevância. 

Quanto à segunda fase – a do delineamento e a realização da pesquisa –  as 

diferentes questões que nortearam este estudo, ajudaram a direcionar o trabalho para o 

universo de uma pesquisa qualitativa, analítico-descritiva dos Cursos de Formação 

Continuada para Professores de EJA. 
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Nas fases do agrupamento e análise dos dados e da apresentação dos resultados 

foi possível delinear o panorama das condições que caracterizam o funcionamento dos 

Cursos alvos do estudo e as diferentes visões que as profissionais neles envolvidas – 

professoras participantes, formadoras e coordenadora – revelaram sobre os processos de 

formação e sua relação com a realidade da atuação docente em classes de EJA. 

O propósito deste trabalho, de analisar cursos de formação de professores para EJA, 

levados a efeito nos anos de 2002 a 2004, em um município da Grande São Paulo,  

permitiu reunir informações para ajudar a compreender como os sistemas municipais de 

ensino vêm enfrentando o problema da Educação de Jovens e Adultos, além de captar 

interpretações, visões e explicações que os diferentes atores políticos envolvidos no 

processo apontam sobre as soluções encontradas.  

Assim, este trabalho de investigação realizado com base no contato com educadores 

de jovens e adultos e seus formadores permitiu ainda perceber alguns elementos (pessoais, 

profissionais e institucionais) que vêm interferindo na construção de suas identidades 

profissionais e em seus esforços na busca de melhorar seus desempenhos docentes em 

classes de EJA. 

Do conjunto dos resultados ponho em destaque os aspectos dos Cursos 

analisados, considerados positivos e negativos pelas diferentes profissionais neles 

envolvidas: Coordenadora, formadoras e professoras participantes.  

 

Aspectos considerados positivos nos cursos. 

- dinâmicas e atividades 

Somente algumas dinâmicas e atividades realizadas durante os cursos na visão das 

participantes e das próprias formadoras podem ser consideradas adequadas para ampliar o 

preparo docente para atuação com os alunos de EJA em sala de aula. 

 

- troca de experiências 

Os Cursos foram valorizados, essencialmente, pela oportunidade que ofereceram de 

trocas de experiências entre os pares e pelos momentos em que as professoras mais 

experientes ajudaram as mais novas ou iniciantes a entender melhor o trabalho a ser 

realizado com a Educação de Jovens e Adultos. 

 

- parar e refletir 
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Para as professoras participantes e para as formadoras, os cursos possibilitaram, em 

parte, momentos de reflexão sobre o trabalho com a realidade dos alunos da EJA, criando 

situações que permitiram  repensar alguns aspectos da prática em sala de aula. 

 

Aspectos considerados negativos 

- inadequação das atividades e conteúdos  

A maior parte das atividades e dos conteúdos foi considerada inadequada para o 

trabalho com a EJA, principalmente pela falta de recursos materiais, humanos e de infra-

estrutura apontados pela professoras nas escolas onde estavam trabalhando.  

 

- falta de tempo e espaço 

A defasagem e descontinuidade dos Cursos em relação ao tempo para discussão dos 

textos e para o processo de reflexão em relação à prática de sala de aula e às leituras 

realizadas (encontros mensais) e a inadequação dos espaços “cedidos” pelas escolas aos 

Cursos consistiram no principal “entrave” para o desenvolvimento bem sucedido das ações 

de formação. 

 

- leituras  e “teoria”/ dinâmicas e “práticas” 

A incompreensão das relações entre teoria e prática acabou sendo expressa pelas 

profissionais, ora como “excesso”, ora como “falta” de leituras (ou “teoria”) e de 

dinâmicas ( ou “práticas”).  

 

- dispersão no trabalho em grupo 

O trabalho em grupo mal planejado, sem uma previsão de tempo para término 

causava dispersão entre os componentes dos grupos, gerando conversas paralelas e 

descomprometimento dos participantes na realização das leituras e atividades.  

 

- insegurança das formadoras 

Sobrecarga de trabalho, despreparo, inexperiência das formadoras aliadas à 

desmotivação das participantes, resultavam em situações de insegurança entre as 

formadoras e as professoras participantes.  

 
 
Ressaltando a importância de uma política de formação em serviço 
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Os aspectos positivos e negativos apontados pelas profissionais investigadas podem 

fornecer pistas para se pensar em outras ações dessa natureza. Os resultados aqui 

apresentados permitem afirmar que, se não forem corrigidos os problemas detectados, 

novos cursos ou programas nos mesmos moldes podem representar desperdiço de tempo, 

esforço e dinheiro empregado. 

Diante dos aspectos levantados pelo “olhar” dessas profissionais sobre o processo 

de formação continuada vivido, é importante ressaltar que, embora os cursos tenham 

consistido numa iniciativa política, em muitos aspectos inovadora–especialmente por 

serem esses os primeiros cursos a serem oferecidos aos professores de EJA, eles 

representaram, até agora, apenas um “ensaio” nesse campo. 

Podemos dizer que a aprendizagem contínua não se dá apenas num momento de 

curso, nem tampouco é uma técnica. É uma cultura, uma disposição crítica que ajuda na 

reflexão e que desencadeia a ação.  

A formação continuada para os professores de EJA, pressupõe uma prática e 

demanda um acompanhamento sistemático por parte dos formadores a esses profissionais. 

As pesquisas já realizadas sobre essa temática destacam essa estreita relação entre teoria e 

prática cotidiana.  

Por outro lado, os “treinamentos” esporádicos, os programas de formação sem 

continuidade e os cursos aligeirados acabam prejudicando a formação profissional – em 

alguns casos criam uma expectativa no profissional que, na prática, não se concretiza e isso 

faz com que o professor se frustre, reforçando concepções negativas em relação a esta 

modalidade de formação continuada. 

Nesse sentido podemos citar os argumentos de Collares (1999) em relação à 

questão das “receitas “que fica evidente nesse tipo de cursos.  

 

Novos caminhos a trilhar 

Finalmente, ressaltamos que, como estudo analítico-descritivo, este trabalho deve 

também se constituir num “... passo inicial num contínuo processo de pesquisa.” (Selltiz e 

outros, 1965, p.63), suscitando novos questionamentos para pesquisas posteriores. 

Nesse sentido, emergem outras “questões” ainda não respondidas, que foram sendo 

pontuadas ao longo das análises e discussões realizadas e que constituem “novos caminhos 

a serem trilhados em pesquisas futuras”. São elas: 

 Até que ponto as constatações levantadas por este estudo se repetem em outros cursos 
dessa natureza? 
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 Em que medida é possível pensar numa política de formação continuada para 

professores de EJA que tenha como modelo “a reflexão sobre a prática”? 
 
 Como se dá a aprendizagem da profissão em diferentes processos de formação 

continuada? 
 
 Se as professoras não tiveram a formação inicial em EJA, então em que consiste a 

formação continuada para essa atuação? 
 
 Quem é ou como deve ser o profissional preparado para o exercício desta função? 

 
 Que educação continuada há que se propor para este profissional? 

 
 Como eles vêm sendo reconhecidos no lugar em que atuam? 

 

 

________________________________ 

 

 

Com tais considerações não pretendi desvalorizar os Cursos e Programas de 

Educação Continuada para professores de EJA, nem pressupor que os mesmos sejam a 

“salvação” para todos os problemas e necessidades que envolvem a formação e atuação 

desses professores. 

             Meu objetivo foi o de analisar e descrever dois processos de formação continuada 

para professores de EJA por meio das opiniões expressa pelos profissionais participantes 

desse processo. 

Há, ainda, muito que se caminhar no sentido de produzir estudos que possam 

contribuir, não só para a elucidação das questões específicas voltadas para a Formação 

Continuada dos Professores de EJA, mas também para compreensão das questões mais 

gerais relativas à Formação Continuada de Educadores em serviço, de forma a reverter a 

situação de fracasso escolar e de inoperância profissional, que presenciamos nas escolas e 

que atingem, de forma implacável, nossos alunos e professores. 
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ANEXO 1: ROTEIRO PARA LEITURA E ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS                         
DOCUMENTOS OFICIAIS 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
          (dados caracterizadores do documento) 
 
-TIPO DE DOCUMENTO: 
 
-NOME DO DOCUMENTO: 
 
-REMETENTE: 
 
 DESTINATÁRIO: 
 
-DATA: 
 
-OBJETIVOS CONTIDOS NO DOCUMENTO: 
 
 
2. SÍNTESE DAS  IDÉIAS PRINCIPAIS 
      (Informações centrais e relevantes para a compreensão do documento) 
 
-COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO: 
 
 
-GRÁFICOS TABELAS: 
 
 
-INSTRUÇÕES PRESENTES: 
 
 
 
3-  PRINCIPAIS CONCEITOS PRESENTES NO DOCUMENTO 
    (Identificação das idéias, pensamentos e definições predominantes no texto). 
 

 

 

Data:  

Horário:  
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ANEXO 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORAS/ES 

PARTICIPANTES 

 

INTRODUÇÃO 

Sou uma aluna do mestrado da PUC-SP e estou procurando conversar com alguns 
professores de EJA que participaram do Curso porque preciso da ajuda de vocês para 
entender melhor esses tipos de cursos e sua contribuição para o trabalho dos professores 
nas salas de aula de EJA. 
Se você concordar em participar dessa entrevista esclareço, desde já, que fica garantido o 
total anonimato dos entrevistados, das instituições e dos cursos.  
Para facilitar nossa conversa e garantir que eu não mude nada do que você disse, vou 
gravar nossa conversa.  
Tudo bem?  
Você tem alguma dúvida? 
Você precisa de mais esclarecimentos? 
Podemos começar? 
 

1. PERFIL DO PROFESSOR 
1º nome: _____________________ 
 Idade: ____________________________ Sexo: ________________________________ 
Estado Civil: _________________________Filhos: ______________________________ 
Outros Dependentes: ______________________________________________________ 
Local de Nascimento: ______________________________________________________ 
Local onde cresceu: _______________________________________________________ 
 
2. FORMAÇÂO ESCOLAR 
Ensino Fundamental (anos iniciais)   
Início: _________________ Conclusão: _______________________________________ 
Cidade: __________________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________  pública (  )  particular (  ) 
Tipo de curso: Regular (   )   Supletivo (   )  outros (   )  Qual: _______________________ 
 
Ensino Fundamental (anos finais)  
Início: _________________ Conclusão.: ________________________________________ 
Cidade: __________________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________  pública (  )  particular (  ) 
Tipo de curso: Regular (   )   Supletivo (   )  outros (   )  Qual: _______________________ 
 
Ensino Médio:   Hab. Magistério (   )  Comum (   )  outros (   ) 
Especificar_________________________________________________________  
Início: _________________ Conclusão.:_________________________________ 
 
Cidade:___________________________________________________________ ____ 
Instituição: ___________________________________  pública (   )  particular (   ) 
Ensino Superior: Curso: ____________________________________________________ 
Licenciatura Plena (   )      Licenciatura Curta (   ) 
Início: _________________ Conclusão: _____________________________________ 
Cidade: ______________________________________________________________ 
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Instituição: ___________________________________  pública (  )  particular (  ) 
 
Outros cursos? Tipo ( Latu-Sensu,Aperfeiçoamento, Extensão e Outros) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Magistério: - Ensino Fundamental: Séries Iniciais: ____anos /  
Disciplinas____________________ 
                                                         Séries Finais____anos   /  
Disciplinas_____________________  
                    -Ensino Médio: ______ anos /  
Disciplinas.___________________________________ 
                    -Supletivo: ________ anos  /  Disciplinas: _________________________        
  EJA____________ anos/Disciplinas________________________________________ 
 
Outras Experiências: ____________________________________  /  _____ anos 
 
Situação atual (aposentado/efetiva/eventual/jornada/ níveis de ensino e disciplinas); 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO:  
4.1. Moradia: casa (  )    apto (  )    próprio (  )    alugada (  )    cedida (  )  
 
4.2. Renda Familiar:            (   )  até 3 salários mínimos 
                                              (   ) de 3 a 5 salários mínimos 
                                              (   ) de 5 a 8 salários mínimos 
                                              (   )  mais de 8 salários mínimos 
       OBS: nº. de pessoas na família:   _____ 
 
 
 
4.3. Recursos domésticos de que lhe ajudam no dia-a-dia (quantos?) 
geladeira: ________________________         freezer: ___________________ 
máquina de lavar roupa: _____________        máquina de lavar louça: ______ 
forno elétrico: _____________________        microondas: ________________ 
aspirador de pó: ____________________       aparelho de som: ____________ 
liquidificador: _____________________        batedeira: __________________ 
telefone fixo: _____________________         celular: ____________________ 
TV: ______    DVD: ______    videocassete: ______   TV a cabo: ___________ 
assinatura jornal: _________    quais: _________________________________ 
assinatura revistas: ________   quais: _________________________________ 
carro: ___________________ 
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4.4. Como é sua rotina diária? 
Manhã: ___________________________________________________________ 
Tarde: ____________________________________________________________ 
Noite: ____________________________________________________________ 
 
4.5. O que faz nas horas vagas/ feriados/ finais de semana? 
Passeios/ quais? : __________________________________________________ 
Cinema: __________________________________________________________ 
Teatro: ___________________________________________________________ 
Shows: ___________________________________________________________ 
Leitura/ quais? _____________________________________________________ 
Esportes: __________________________________________________________ 
Museus: __________________________________________________________ 
Igreja: ____________________________________________________________ 
Trabalhos Manuais: _________________________________________________ 
Clube: ____________________________________________________________ 
Outros: ___________________________________________________________ 
 
5-VISÃO DO CURSO: FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES DE EJA 
 
5.1. O que você achou dos cursos? Eles foram diferentes de outros cursos que você já fez? 
Em que aspecto? 
 
5.2. O que deu certo e foi bom para você nos cursos? 
 
5.3. O que você acha que não deu certo ou não funcionou e por quê? 
 
5.4. Em sua opinião, havia clareza e entendimento por parte de vocês em relação às 
discussões propostas pelos professores formadores?    Eles levavam em consideração suas 
opiniões/  questionamentos/ indagações? De que forma?  
 
5.5. As discussões realizadas nos Cursos iam ao encontro de sua realidade de sala de aula? 
Os  cursos eram voltados para suas necessidades ou não? Em que medida? 
 
 
6. VISÃO SOBRE A ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DE EJA 
 
6.1. Por que você escolheu trabalhar em classes de EJA? 
 
6.2. Qual a diferença entre trabalhar com crianças e adolescentes e trabalhar com adultos? 
 
6.3. Os cursos têm contribuído para sua prática? De que forma? Dê exemplos. 
 
6.4. Você conhece os PCNs para o EJA? O que você conhece? 
 
6.5. Você usa os PCNs /EJA para ajudar nas suas aulas? De que forma? 
 
6.6. Que dificuldades você ainda enfrenta nas suas aulas de EJA? 
 
6.7. Quantos e como são seus alunos? O que você sabe/pensa a respeito deles? 
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ANEXO 3: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES  
                    FORMADORES 
 
INTRODUÇÃO 
Sou uma aluna do mestrado da PUC-SP e estou procurando conversar com alguns 
professores formadores que participaram do Curso porque preciso da ajuda de vocês para 
entender melhor esses tipos de cursos e sua contribuição para o trabalho dos professores 
nas salas de aula de EJA. 
Se você concordar em participar dessa entrevista esclareço, desde já, que fica garantido o 
total anonimato dos entrevistados, das instituições e dos cursos.  
Para facilitar nossa conversa e garantir que eu não mude nada do que você disse, vou 
gravar nossa conversa.  
Tudo bem?  
Você tem alguma dúvida? 
Você precisa de mais esclarecimentos? 
Podemos começar? 
 
1. PERFIL DO PROFESSOR 
1º nome: ___________________________________________________ 
Idade: ____________________________ Sexo: ___________________ 
Estado Civil: _________________________Filhos: _________________ 
Outros Dependentes: _________________________________________ 
Local de Nascimento: ________________________________________ 
Local onde cresceu: __________________________________________ 
 
2. FORMAÇÂO ESCOLAR 
Ensino Fundamental (anos iniciais)  
Início: ____________________ Conclusão: _________________________________ 
Cidade: ______________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________   pública (  )  particular (  ) 
Tipo de curso: Regular (   )   Supletivo (   )  outros (   )  Qual: ___________________ 
 
Ensino Fundamental (anos finais)  
Início: _________________ Conclusão.: ___________________________________ 
Cidade: _____________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________  pública (  )  particular (  ) 
Tipo de curso: Regular (   )   Supletivo (   )  outros (   )  Qual: ___________________ 
 
Ensino Médio: Hab. Magistério (   )  Comum (   )  outros (   ) Qual_______________  
Início: ____________________ Conclusão.: _________________________________ 
Cidade: _______________________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________    pública (   )  particular (  ) 
 
Ensino Superior: Curso: _________________________________________________ 
Licenciatura Plena (   )      Licenciatura Curta (   ) 
Início: ___________________ Conclusão: ___________________________________ 
Cidade: _______________________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________  pública (  )  particular (  ) 
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Outros cursos? Tipo ( Latu-Sensu,Aperfeiçoamento, Extensão e Outros) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Magistério: -Ensino Fundamental: Séries Iniciais____ anos   /  Disciplinas___________   
                                                         Séries Finais____anos    /   Disciplinas_____________ 
                    -Ensino Médio: ______ anos   /  Disciplinas.__________________________ 
                    -Supletivo: _______ anos  /   Disciplinas: _____________________________ 
                    -EJA______ anos  /  Disciplinas_____________________________________ 
 
Outras Experiências: _____________________________________ / ____ anos 
 
4. SITUAÇÃO ATUAL (aposentado/efetivo/eventual/jornada/nível ensino/disciplina): 
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO:  
5.1. Moradia: casa (  )    apto (  )    próprio (  )    alugada (  )    cedida (  )  
5.2. Renda Familiar:             (  )  até 3 salários mínimos 
                                               (  ) de 3 a 5 salários mínimos 
                                               (  ) de 5 a 8 salários mínimos 
                                               (  ) mais de 8 salários mínimos 
OBS: nº. de pessoas na família:   _____ 
 
 
5.3. Recursos domésticos de que lhe ajudam no dia-a-dia (quantos?). 
geladeira: ________________________         freezer: ___________________ 
máquina de lavar roupa: _____________        máquina de lavar louça: ______ 
forno elétrico: _____________________        microondas: ________________ 
aspirador de pó: ____________________       aparelho de som: ____________ 
liquidificador: _____________________        batedeira: __________________ 
telefone fixo: _____________________         celular: ____________________ 
TV: ______    DVD: ______    videocassete: ______   TV a cabo: ___________ 
assinatura jornal: _________    quais: _________________________________ 
assinatura revistas: ________   quais: _________________________________ 
carro: __________________ 
 
 
 
4.4. Como é sua rotina diária? 
Manhã: ___________________________________________________________ 
Tarde: ___________________________________________________________ 
Noite: ____________________________________________________________ 
 
 



 137

5.5. O que faz nas horas vagas/ feriados/ finais de semana? 
Passeios/ quais? : __________________________________________________ 
Cinema: __________________________________________________________ 
Teatro: ___________________________________________________________ 
Shows: ___________________________________________________________ 
Leitura/ quais? _____________________________________________________ 
Esportes: __________________________________________________________ 
Museus: __________________________________________________________ 
Igreja: ____________________________________________________________ 
Trabalhos manuais: __________________________________________________ 
Clube: ____________________________________________________________ 
Outros: ___________________________________________________________ 
 
6-VISÃO DO CURSO E ATUAÇÃO 
 
6.1 - Por que se interessou por trabalhar no curso? 
 
6.2 - Já participou de outras ações de Formação Continuada? Quais? 
 
6.3 - Em sua opinião, em que o curso se diferenciou das antigas formas de cursos que você 
já ministrou? 
 
6.4 - Você considera que o curso foi inovador: Em que sentido ou em quais aspectos? 
 
6.5 -  O que deu certo ou funcionou nesse modelo de curso? 
 
6.6 - O que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
 
6.7 - Que fatores, a seu ver, interferem no andamento dos trabalhos: positivamente e 
negativamente?    O que você acha  que poderia /deveria ser feito a respeito? 
 
6.8 - Houve oportunidade ao longo do Curso que você conduziu para que as questões reais 
do cotidiano escolar dos professores fossem discutidas? De que forma isso acontecia?  
 
6.9 - Como era a participação dos professores?  O que era solicitado e como elas reagiam? 
 
 
Local: _________________________________________________________ 

Data / Horário:  _________________________________________________ 
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ANEXO 4: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESPECIALISTA  
                   PARTICIPANTE DACOODENAÇÃO DOS CURSOS 
 
 
 
1. Como nasceu essa idéia de montar um curso?  
 
2. Há previsão de organização de novos cursos? Em que medida eles podem se tornar 

uma política definida / constante / sistemática de Formação Continuada? 
 
3. Como foi a implantação do curso no município? Houve uma boa divulgação em 

relação aos professores da rede? 
 
4. Como esses profissionais responderam a essa divulgação? 
 
5. Como foram organizados os curso e como era seu  funcionamento ? 
 
6. Quais os documentos que orientaram os cursos (propostas, portarias e orientações)? 

Você pode me ceder alguns deles? 
 
7. Como foram realizadas a seleção e preparação dos formadores? 
 
8. Houve acompanhamento e avaliação dos cursos? Há dados sobre isso? Quais? 
 
9. Qual foi, especificamente, sua participação no curso? Como foi convidada a participar 

dessas ações e por que se interessou por esse tipo de trabalho? 
 
10. Já participou dessa forma ou de outras formas de ações de Formação Continuada? 
Quais? 
 
11. Em sua opinião, o curso difere das antigas formas de capacitação? 
 
12. O que deu certo nesse modelo de formação continuada proposto pelo curso? 
 
13. O que não deu certo? Que aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
 
14. O que, a seu ver, interferiu no andamento dos trabalhos? O que poderia ser feito a 
respeito? 
 
15. Que leitura você faz dessa experiência que você pôde viver em função do curso? Que 

contribuição isso trouxe para você, enquanto especialista coordenadora de cursos? 
 
 

 
Local:  

Data:  
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ANEXO  5:  Cronograma de Encontros – PCE – 1º. Semestre/2004 
 
 
 

. 

 
 
Fonte: PCE- Programa de Capacitação Educacional- 2004 
 
 
 
.  
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ANEXO 6: Avaliação dos Encontros realizada pelas professoras participantes dos  
                    Cursos – exemplos. 

 

 
 

 

 
 


