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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EJA   

 

RESUMO 

O texto é resultado de uma pesquisa numa abordagem qualitativo-reflexiva, pesquisa 

bibliográfica e busca responder como conceitos interdisciplinares contribuem para a formação 

do professor da EJA, proposto na disciplina Formação do Professor do Mestrado Profissional 

em Educação de Jovens e Adultos da Universidade Estadual da Bahia, tendo como objetivo 

discutir novas possibilidades de leitura sobre a formação do professor na Educação de Jovens 

e Adultos. O tema é relevante por possibilitar novas percepções sobre requisitos necessários 

para o educador que leciona na EJA. Trata-se de um recorte sobre como o estudo sobre a 

formação do professor poderá valer-se de conceitos que auxiliem na construção de uma 

aprendizagem significativa que possam modificar a lente tradicional sobre a formação do 

professor. O texto traz um recorte sobre um panorama sobre a formação do educador sob o 

paradigma da modernidade, além de conceitos trazidos por Paulo Freire no seu livro: 

“Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa”. Dentre eles, sujeito, 

subjetividade, dignidade da pessoa humana, identidade, reampliando-os com a intenção de 

proporcionar um novo olhar sobre como a formação do educador, pode ajudar ao profissional, 

pode se desenvolver dentro dessa prática permanente, de forma a internalizar novos 

mecanismos e novos conhecimentos que proporcionem uma atividade mais humanitária, 

dialógica que viabilizem uma educação mais inclusiva para o educando da EJA, de acordo 

com a pedagogia freireana. A formação do professor como objeto de conhecimento traz 

diversos conceitos em face à diversidade de autores que tratam dessa concepção e do avanço 

tecnológico, bem como a superação de um ensino tradicional, positivado que deixa seus 

resíduos no âmbito escolar. A análise e a reflexão dessa categoria educacional sofreram 

alterações ao longo da história do próprio educador desde os contextos do desenvolvimento 

da Ciência no século XIX, também no século XX e até os dias atuais em que a urgência de 

mudanças paradigmáticas tem causado não somente, aflição, como medo de alguns 
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educadores ao se verem diante de novas posturas epistemológicas e o conhecimento 

considerado como um “mar de incerteza” descrita por Morin (2000). No paradigma da 

modernidade, o conhecimento centrava-se numa verdade absoluta engessada dentro da 

perspectiva da visão científica, o que dificultou ao professor a ter uma visão de que o 

conhecimento pronto, pré-determinado pelo Estado, não haveria possibilidade de novas 

percepções e com a abertura de criar estratégias especulativas, não satisfazendo as novas 

necessidades humanas que foram surgindo no transcurso do tempo. Com o gerenciamento de 

uma escola, que centrava no conhecimento linear, o professor era apenas um instrumento de 

reprodução de conhecimento pré-determinado, não havendo espaço para discutir seu próprio 

espaço, saber e muito menos, compreender o contexto sócio-cultural, no qual, o conhecimento 

era construído. Como afirma Kimcheloe (1997, p.42): “os professores são pessoalmente 

excluídos do processo do conhecimento sobre sua profissão”. “Existe uma necessidade grande 

de que o educador, dentro de um novo paradigma que emerge, possa se apossar daquilo que 

ele constrói”, enquanto no paradigma da modernidade ele era mero receptor de conhecimentos 

institucionalizados, impostos sem sua intervenção. Na Educação de Jovens e Adultos, devido 

à sua especificidade deve-se ter um olhar atento sobre o que se produz em sala e o que isto 

representa para sua formação e o seu educando. E fazer uma reflexão como esta, requer uma 

postura constante de pesquisador que se busque como ser humano na integralidade, para 

compreensão da sua humanidade. Por outro lado, quando assim o faz, concomitantemente 

com as atividades desenvolvidas em sala de aula, o educador estará proporcionando a 

compreensão do seu educando na construção do seu conhecimento e aprendizagem em sala de 

aula. No contexto da Idade Média, Tomás de Aquino, como filósofo cristão, trata sobre o 

conceito de dignidade, que segundo ele, o termo dignidade é absoluto e pertence à essência 

(MOTA, 2008, p.36). Ele foi o primeiro a construir, a estruturar a terminologia “dignidade”. 

Mudou-se a roupagem do pensamento cristão ao pensamento moderno, no entanto a 

concretização do ter dignidade foi se distanciando na construção histórica, o invólucro 

exterior aquilo que é visível, tornou-se prioridade para aqueles que, em cada momento 

histórico teve ascensão ao poder.  No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, os 

esquecimentos do que seja dignidade, foi esquecida pelas políticas públicas que ainda não 

conseguiram erradicar o analfabetismo, nem priorizar a valorizar e estimular a educação para 

jovens e adultos trabalhadores da rede pública de ensino. A função da escola seria de criar 

condições para que o sujeito possa se descobrir e redescobrir-se como sujeito que está sempre 

conhecendo e ele é inconcluso, ainda que chegue à última fase adulta, levando a ser quem ele 

é sem as crenças e condicionamentos sociais e culturais que possam limitá-lo. A subjetividade 

é também reflexão de Mansano (2009). Ela traz em seu texto o conceito de Gauttari&Rolnik 

(1996). A subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro social. A autora 

acrescenta que valores, ideias e sentidos ganham um registro singular, tornando-se matéria-

prima para expressão dos afetos vividos nesses encontros. Conforme Chauí (2002 p.33), a 

consciência é a capacidade humana para conhecer. Para ela, é um conhecimento (das coisas e 

de si) e um conhecimento desse conhecimento (reflexão). Este conceito da Chauí traz a noção 

de que todo ser humano tem essa capacidade de conhecer as coisas e, a si mesmo. Nesse 

liame, a formação do professor é um caminho de conhecer as situações e também como uma 

busca de autoconhecimento, o que permite uma verdadeira consciência no processo de 

aprendizagem, uma vez que o educador na sua prática está sempre no processo de 

conhecimento do educando e de si mesmo, pois os sujeitos em constante interação se 

conhecem e se permitem conhecer, além de aspectos internos do desenvolvimento psicológico 

e motivo. Sob essa visão, entende-se que a identidade se constrói e reconstrói dentro das 

diversas dimensões da existência humana. O ser humano está sempre se reconstruindo e 
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jamais se torna o mesmo a cada experiência. O educador, como ser humano, está em uma 

complexa ressonância entre sua vida pessoal, profissional e as interações sociais e históricas 

do mundo que o cerca de imediato ou daquilo que o rodeia distanciado. Tudo interfere na sua 

constituição, enquanto sujeito existencial sejam fatos próximos à sua realidade ou 

distanciados, além daqueles vivenciados em sua memória ao longo de sua vida. 

Palavras-chave: Formação. Educador. Educação de jovens e adultos. 
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