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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

RESUMO 

 

A formação continuada de professores tem sido pauta de muitas discussões, 

especialmente no que se refere a como formar os sujeitos para viver, produzir e aprender 

na sociedade contemporânea que traz demandas complexas e está, cada vez mais, 

permeada pelas tecnologias da informação e comunicação. Dentre os desafios que se 

apresentam à escola, está o de integrar as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) às práticas pedagógicas, promovendo assim a inclusão digital dos estudantes e 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades necessárias à vida na sociedade da 

informação. Nesse contexto, é necessário se pensar em formas de integração das TIC às 

práticas pedagógicas, possibilitando aos estudantes que se familiarizem com as diversas 

linguagens de cada interface digital, desenvolvam um olhar crítico e possam fazer suas 

intervenções sobre elas. Contudo, para que a integração das TIC às práticas pedagógicas 

se efetive em nossas escolas, mais especificamente na Educação de Jovens e Adultos, é 

imprescindível que os educadores conheçam as novas formas de aprender e ensinar, de 

produzir e difundir conhecimentos através das tecnologias. Para tanto, a formação 

continuada desses profissionais é de suma importância, para que os educadores possam 

conhecer as potencialidades das tecnologias, integrá-las às suas práticas, elaborando 

metodologias e estratégias que proporcionem aos estudantes da EJA uma educação que 

atenda as demandas da sociedade tecnológica e a sua inclusão digital. Levando em 

consideração que a escola deve ser o lugar de referência para que a formação continuada 

dos professores aconteça e que essa formação deve estar articulada com o desempenho 

profissional dos docentes, favorecendo o protagonismo dos professores, a troca de 

experiências e a reflexão coletiva dos educadores sobre a própria prática, realizamos a 

presente investigação que traz como questão central: como os cursos de formação 

continuada têm contribuído para que os educadores da EJA integrem as TIC às suas 

práticas pedagógicas com os estudantes dessa modalidade de ensino? Para responder a 

essa pergunta, definimos como objetivo geral analisar a percepção dos professores da rede 

municipal de ensino, que atuam na EJA, sobre os cursos de formação continuada, 
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oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação – SMED.  Como objetivos específicos, 

buscamos analisar se esses cursos de formação continuada atenderam às necessidades e 

expectativas dos docentes e identificar que ações são necessárias para que a integração 

das TIC às práticas docentes se efetive em nossas escolas, especialmente na educação de 

jovens e adultos. Assim, elegemos a pesquisa de abordagem qualitativa e o estudo de caso 

como procedimento metodológico, por permitir o delineamento mais adequado de um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real. A entrevista semiestruturada foi 

escolhida como instrumento de coleta de dados e os sujeitos da pesquisa foram 

professores da EJA que atuam em escolas da rede municipal de ensino que possuem 

laboratórios de informática, fixos ou móveis, e conexão com banda larga para o 

desenvolvimento de atividades com os estudantes. Foram entrevistados 16 (dezesseis) 

professores, sendo 06 (seis) da EJA I e 10 (dez) professores da EJA II. Dos docentes 

entrevistados, 56% declararam que nunca participaram de curso que abordasse a 

integração das TIC às práticas pedagógicas, que tenha sido oferecido pala SMED. 44% 

dos professores informaram que já participaram de cursos oferecidos pela SMED para o 

uso das TIC em sala de aula. Contudo, dos professores que participaram desses cursos 

três informaram que durante a formação não foram abordadas as especificidades da EJA. 

Apesar de 88% dos professores afirmarem que utilizam frequentemente as tecnologias 

para preparar materiais para suas aulas, apenas 50% relataram que incentivam seus alunos 

a utilizarem as tecnologias durante as aulas, entretanto, esses professores salientaram que 

não o fazem com a frequência desejada. Quando questionados sobre a principal 

dificuldade para a integração das tecnologias ao fazer pedagógico, 56 % dos professores 

assinalaram a falta de recursos tecnológicos para envolver todos os alunos numa mesma 

atividade, como a principal dificuldade encontrada; 25% dos professores apontaram a 

falta de formação; 13% avaliaram a falta de apoio técnico como o principal obstáculo e 

apenas 6% indicaram a falta de apoio pedagógico como a principal dificuldade. Para 

fundamentar a discussão sobre o tema, buscamos respaldo em Almeida (2002; 2003) que 

enfatiza a necessidade de um novo papel do educador para o uso das TIC em sua prática, 

rompendo com a linearidade do tempo e do espaço da sala de aula e criando novas 

conexões com o espaço-tempo virtual, possibilitando novos ambientes e trajetórias. 

Amorim (2009) também que destaca a necessidade de aperfeiçoamento contínuo do 

professor e constante atenção desse profissional às exigências educativas postas pela 

contemporaneidade e pelas tecnologias formativas. Fusari (1997), por sua vez, ressalta a 

importância de que a escola seja considerada o lócus da formação docentes, tendo em 

vista, que permitirá ao professor a troca de experiências e propiciará a reflexão coletiva 

dos educadores sobre a própria prática, o que favorecerá a produção coletiva de saberes 

que auxiliarão a escola na superação dos atuais desafios da sociedade globalizada. Arroyo 

(2006) afirma que a formação continuada do educador precisa estar voltada para a 

pesquisa, reflexão e produção teórica do educador, pois só assim será possível construir 

uma teoria pedagógica que se fortaleça a partir dos próprios processos de formação de 

jovens e adultos. Por fim, Bonilla e Oliveira (2011) ressaltam a importância de se mudar 

o foco das políticas e das ações educacionais para se atingir a tão almejada perspectiva 

emancipatória da educação. Para esses autores é necessário que haja uma articulação das 

ações de inclusão digital com as questões educacionais e culturais e com a promoção da 

participação política do cidadão, através do uso das tecnologias. Entretanto, para que a 

integração das tecnologias à prática se efetive em nossas escolas, principalmente na EJA, 

é necessário se repensar as propostas de formação continuada dos docentes e aumentar os 

esforços para que essas formações aconteçam de forma a atender as reais necessitadas 
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dos professores e às demandas e especificidades da EJA. Observamos durante as 

entrevistas realizadas que, os professores da rede municipal de ensino de Salvador, estão 

a mais de dois anos sem participar de nenhuma formação voltada para o uso das 

tecnologias; que os cursos de formação, já oferecidos pela Secretaria Municipal da 

Educação para o uso das TIC nas salas de aula, muitas vezes não abordam as 

especificidades da EJA e que os docentes, apesar de fazer uso das tecnologias em seu 

cotidiano, não sabem como integrar as tecnologias às suas práticas. Assim, respondemos 

a questão central dessa investigação, observando que os cursos de formação continuada 

de docentes, oferecidos pala Secretaria Municipal da Educação de Salvador, não têm 

atendido adequadamente as expectativas e necessidades dos professores que atuam na 

EJA, para que realizem uma efetiva integração das Tecnologias da Informação e 

Comunicação às suas práticas pedagógicas, indicando com isso, a necessidade de 

mudanças nas propostas de formação continuada desses profissionais. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada. Educação de Jovens e Adultos. Tecnologias da 

Informação e da Comunicação. 
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