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RESUMO 

INTRODUÇÃO 

Este estudo foi desenvolvido em duas escolas municipais de Ipirá-Bahia, envolvendo dez 

alfabetizadoras e é fruto das minhas experiências acumuladas seja na formação inicial e/ou 

continuada de professores, seja com estágio supervisionado na EJA. Assim, buscou-se fecundar 

a reflexão crítica acerca da possibilidade de formação continuada pautada na pesquisa, dado o 

seu potencial para a constituição do professor pesquisador, como uma alternativa concreta para 

qualificar as práticas pedagógicas e o ensino da leitura e da escrita, como, também, pela 

assunção do trabalho colaborativo. A pesquisa na formação continuada oportuniza uma visão 

contextualizada dos problemas e das dificuldades em dar conta do desafio posto de garantir a 

alfabetização e o letramento aos sujeitos da EJA. 

Diante dessas considerações esta pesquisa foi desenvolvida a partir do seguinte problema: Até 

que ponto as ações formativas pautadas na pesquisa desenvolvidas nas turmas da EJA 

ressignificam o ensino da leitura e da escrita e faz avançar o professor pesquisador?. O objetivo 

geral é avaliar se as ações formativas desenvolvidos nas classes da EJA ressignificam o ensino 

da leitura e da escrita e desenvolvem a cultura do professor pesquisador de sua prática, tendo 

como objetivos específicos, compreender as dificuldades de alfabetizar e e letrar na EJA, 

organizar ações formativas de alfabetização e letramento, possibilitando a cultura do professor 

pesquisador de suas práticas, pautadas na ação, reflexão, ação transformadora e identificar, a 

partir das ações formativas, indícios de qualificação das práticas pedagógicas na direção da 

autonomia docente. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É nossa intenção, discutir a problemática da formação continuada de alfabetizadoras da na EJA, 

a partir da compreensão da importância da reflexão para o desenvolvimento profissional e para 

a constituição do professor pesquisador de sua prática, entendendo que é na relação entre 

ensino/pesquisa e teoria/prática que se pode pensar numa formação que permita aos sujeitos, 

compreender a pesquisa como inerente à docênciae a necessidade do trabalho colaborativo no 

interior da escola. Defendemos, no entanto, que as ações formativas precisam ser gestadas, a 

partir dos problemas e necessidades vivenciados pelos professores e compartilhados com os 

formadores, para fazer emergir o professor pesquisador. 

mailto:sineidestrela@hotmail.com


 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

2 

Essa defesa se justifica, conforme constata Ghedin (2012), a partir dos estudos de Stenhouse 

(1994) e Elliot (1990), no fato de que o professor produz conhecimento no confronto com os 

problemas da prática, e nessa trama (...)a teoria assume um papel de mediação entre uma prática 

passada e uma prática presente, visando à transformação dessa última, uma vez que ela se torna 

fonte de problemas que geram ações e saberes e o professor torna-se, então, um pesquisador 

(GHEDIN, 2012, p. 177).  

Podemos inferir que no processo de ação-reflexão-ação intencionada, o professor se torna 

pesquisador e produtor de conhecimento a partir da prática e da interpretação teórica que realiza 

ao tentar compreender a realidade que se apresenta e da ação formativa, desmistificando que a 

produção de conhecimento é atributo apenas das academias e de alguns iluminados. 

Com efeito, é sabido que o movimento do professor reflexivo estava presente no movimento de 

formação de professores desde os anos 1970, e que os temas da formação e profissionalização 

docente foram emergindo no contexto das reformas educacionais desenvolvidas na década de 

1980, fruto das mudanças educacionais relacionadas à reestruturação produtiva e política, 

advindas do capitalismo. No Brasil, o conceito de professor reflexivo aparece na literatura 

especializada em 1990 (LIBÂNEO, 2012); (PIMENTA, 2012). Para os autores, a disseminação 

e incorporação desse conceito entre os brasileiros deu-se a partir do livro coordenado pelo 

português António Nóvoa, Os professores e sua formação, e a participação de pesquisadores 

brasileiros no I Congresso sobre formação de professores nos países de língua e expressão 

portuguesas, realizado em Aveiro, em 1993, sob a coordenação de Isabel Alarcão, assim como 

a participação dos referidos autores, em eventos brasileiros, disseminando suas pesquisas a 

partir do trabalho de Schön, o que contribuiu para o repensar dos cursos de formação de 

professores no Brasil. 

PIMENTA (2012)dá uma valiosa contribuição ao historicizar o conceito de professor refletivo 

e de professor pesquisador e, seus desdobramentos aqui no Brasil, nos cursos de formação de 

professores, nos idos dos anos 1990. Afirma que foi D. Schön1, na década de 1980, quem 

desenvolveu o conceito de professor reflexivo, ao propor uma formação profissional baseada 

na epistemologia da prática, portanto, uma formação a partir da valorização da prática 

profissional, como momento de construção de conhecimento, que se dá pela reflexão, análise e 

problematização da prática, e o reconhecimento do conhecimento tácito, que está presente nas 

soluções que os profissionais encontram em ato. O que Schön vai denominar de “conhecimento 

na ação” (é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e que não a 

precede). Este conhecimento é mobilizado pelos profissionais no seu dia a dia, configurando 

um hábito. No entanto, o autor afirma que esse conhecimento não é suficiente, uma vez que em 

situações novas, que extrapolam a rotina, os profissionais vão criando novas soluções, novas 

portas (processo de reflexão na ação). O problema é que esse repertório de experiências 

construídas e mobilizadas em situações similares, decorrentes deste processo de reflexão na 

ação (conhecimento prático), também não dá conta das novas situações que vão surgindo e que 

colocam problemas que extrapolam o repertório criado e, vão exigir a busca, a análise, isto é, 

uma apropriação de teorias sobre o problema, uma investigação. O que Schön vai denominar 

de reflexão sobre a reflexão na ação. “Com isso, abre perspectivas para a valorização da 

                                                           
1Porém, sabe-se que John Dewey foi o precursor do conceito de professor reflexivo que pode ser 

visualizado já em publicação de 1910. 
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pesquisa na ação dos professores, colocando as bases para o que se convencionou denominar o 

professor pesquisador de sua prática”. (PIMENTA, 2012, p. 23, grifo do autor).  

Em que pesem as lacunas apontadas (reflexão individual, racionalidade técnica, etc.) acerca do 

conceito de professor reflexivo desenvolvido por Schön, Libâneo (2012), Pimenta (2012) e 

Ghedin (2012), reconhecem o potencial do professor reflexivo e do professor pesquisador. As 

reflexões coletivas entre professores sobre a prática pedagógica frente aos conflitos e aos 

dilemas de sua atividade de ensinar, sobre a relação - sociedade e educação - que poderá ser 

viabilizada pelas ações formativas, para além da visão de capacitação ou treinamento, e com 

ajuda de outra figura, o líder (no nosso casoa pesquisadora) pode ir constituindo o professor 

pesquisador. 

Libâneo (2012), ao analisar a problemática da reflexividade, apresenta diferentes modos de 

entender o papel da reflexão no desenvolvimento profissional dos professores. Para o autor, a 

reflexividade é inerente ao ser humano e se constitui como uma autoanálise sobre as nossas 

ações, que pode se dar de forma individual ou com os outros. Entendemos que a reflexão podese 

dar no coletivo, aliando a teoria e a prática, ensino e pesquisa, intermediada pelos sujeitos 

envolvidos: professores, coordenadores, pesquisadores. A importância destas trocas reflexivas 

entre professores também é reconhecida por (PIMENTA, 2012),quando afirma que o professor 

pode produzir conhecimento a partir da prática, desde que na investigação reflita 

intencionalmente sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o suporte da teoria e, 

portanto, como pesquisador de sua própria prática, desde que se avance: do professor reflexivo 

para o intelectual crítico reflexivo; da prática para a práxis; e do professor-pesquisador para a 

realização da pesquisa no espaço da escolar como integrante da jornada de trabalho dos 

profissionais da escola e para o desenvolvimento profissional dos docentes.  

Esta perspectiva apontada pela autora tem a condição de fecundar a análise crítica das práticas, 

que se dará no coletivo comprometido com a causa, com o desejo de mudança gerado dessa 

reflexão crítica e “(...) nutrido pelas teorias da educação(...)”. (PIMENTA, 2000 apud 

PIMENTA, 2012,). 

Líbâneo (2012) vai afirmar que a teoria oferece aos professores perspectivas de análise para 

entenderem os contextos mais amplos, nos quais se dá sua atividade docente, criando condições 

para neles interferir, transformando-os e dizque o professor deveria desenvolver 

simultaneamente três capacidades: 1. Apropriar-se teórico e criticamente da realidade, do 

contexto concreto da ação docente; 2. Apropriar-se de metodologias de ação (formas de 

agir,procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução de problemas de sala de 

aula), de forma a refletir sobre a prática para o melhoramento das práticas de ensino. Sendo o 

professor ajudado a compreender o seu pensamento, a refletir criticamente sobre sua prática, a 

aprimorar seu saber-fazer.3. Considerar os contextos sociais, políticos, institucionais na 

configuração das práticas escolares. (LIBANEO, 2012, p. 83). 

Nesse processo de transformação da professora alfabetizadora em professora pesquisadora, faz-

se urgente a recuperação da unidade dialética teoria e prática. A teoria vai sendo atualizada e 

ganhando sentido e a prática vai adquirindo maior consistência, sendo necessário que se 

possibilitem condições para a formação continuada do professor. Uma formação que para 

Colello (2010) é “[...] entendida aqui como a possibilidade de estudo coletiva, de pesquisa e 

reflexão crítica sobre a própria prática, assim como o intercâmbio de experiências, material e 
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saberes” (LEITE; COLELLO, 2010, p. 150) para implementar as mudanças nas práticas 

pedagógicas que se fazem necessárias. Ação formativa pautada na práxis (FREIRE, 2005) 

buscando alternativas de articular os processos de ensino aos de aprendizagem, viabilizando 

projetos de intervenção desafiadores e pedagogicamente interessantes. Nesse processo de 

reflexão contínua sobre o trabalho desenvolvido, é possível a avaliação contínua das 

intervenções, contribuindo para o replanejamento das ações.  

Dentro desta perspectiva, a formação continuada, inerente ao processo de desenvolvimento 

profissional, pode dar novo sentido à prática pedagógica, ressignificandoa atuação do professor, 

trazendo novas questões à prática assim como buscando compreendê-las à luz da teoria e da 

própria prática, o que permite articular novos saberes na construção da docência, no diálogo 

com os professores envolvidos no processo de formação (IMBERNÓN, 2010).  

Um projeto de formação continuada de professor precisa ser capaz de implementar as mudanças 

na prática de que precisamos para reverter o quadro de exclusão social sintetizados nas 

estatísticas, sobretudo, por se tratar de jovens e adultos que historicamente tem sido alijado de 

seus direitos a uma educação de qualidade social. Impõe-se, com isso,que o professor possa 

tornar-se investigador do seu fazer diário na sala de aula.(OLSON, 1991). 

Para favorecer esse espírito investigativo, é preciso o aprendizado do pensar, (LIBANEO, 

2012), implica o ensinar a pensar, a buscar informações ampliando a autonomia do próprio 

pensamento e, dentro desse conjunto, ir desenvolvendo recursos próprios para uma educação 

continuada. Então, o processo de formação precisa ser organizado de forma a possibilitar aos 

professores estruturarem suas ideias, analisando seus processos de pensamento, isto é, acertos 

e erros de forma que estes mesmos processos vividos possam ser desenvolvidos pelos seus 

alunos à medida que eles se apropriam de instrumentos de mediação, isto é, meios para atingir 

determinados fins, o que para Libâneo (2012), apoiado em Feldman (2001), significa que o 

professor pode aprimorar seu trabalho com práticas mais conscientes, “[...] racionais e 

autônomas, mediante processos significativos, assentados em uma recriação das possibilidades 

através da busca e da utilização prática de instrumentos didáticos(modelos de ensino, 

estratégias, técnicas específicas, etc.)”. (LIBANEO, 2012, p. 84).  

A tarefa primordial de um processo de reflexão no ensino é a de proporcionar a si e a toda a 

educação um caminho metodológico que possibilite a formação de cidadãos autônomos. Isto se 

concretiza por meio de “um processo reflexivo-crítico. Educar para a reflexão é tarefa essencial 

do presente [...]”; a busca de tal possibilidade passa por uma mudança de postura diante do 

mundo, das coisas e dos outros. “Tal situação impõe e imprime a construção de uma 

metodologia que possibilite a sistematização no espaço do ensino. Formar mentes reflexivas é 

lançar-se num projeto de inovação [...]” (Ghedin, 2012, p. 168) que ressignifique o ensino e a 

aprendizagem da língua escrita nas escolas brasileiras e, particularmente, nas escolas 

pesquisadas. 

METODOLOGIA 

O estudo é de natureza qualitativa e a proposta desenvolvida está apoiada na metodologia da 

pesquisa-ação por ser uma estratégia de conhecimento teórico/prático. Thiollent (1997). Os 

procedimentos metodológicos para recolha de dados consistiram, numa primeira etapa, da 

observação da prática pedagógica. A segunda etapa, pautou-se nos dados colhidos nas 

entrevistas para levantar as dificuldades percebidas pelas alfabetizadoras, seguida da construção 
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da proposta de ação a partir das necessidades detectadas, utilização dos diários de itinerância e 

implementação das ações formativa, ação-reflexão –ação, estudo e planejamento, elaboração e 

aplicação de atividades, avaliação das atividades e produção de materiais. 

RESULTADOS 

Os resultados apontados indicam que a formação-ação que agrega o ensino/pesquisa e a 

teoria/prática, possibilita a cultura do professor pesquisador da sua prática e da teoria que a 

respalda, as alfabetizadoras perceberam a pesquisa na sua relação com o ensino, buscando 

conhecer mais de perto o contexto sociocultural dos alunos e suas histórias de vida, produzindo 

instrumentos próprios para diagnosticar as aprendizagens e orientar as intervenções.  

Coletivamente as alfabetizadoras, iam ganhando mais autonomia, pesquisando, planejando as 

atividades, trocando ideias, sabendo o que o aluno está aprendendo, qual é a sua dificuldade, 

assim como a prática do registro. Esta possibilitou o dar sentido ao planejamento, selecionando 

dos seus escritos, aspectos que desejavam se aprofundar e compartilhar com os colegas e a 

pesquisadora, neste processo, refletindo sobre a aula com o distanciamento necessário para que 

pudessem desvelar seus limites e dificuldades, tomando suas práticas como objeto de reflexão 

crítica, constituindo-se um professor pesquisador de sua prática pautada na ação-reflexão-ação 

transformadora, fazendo-os aproximar-se mais da escola, do trabalho colaborativo. 

Espera-se que essa pesquisa possa apontar conhecimentos e reflexões acerca da formação 

continuada do professor e o desafio, sempre presente, de alfabetizar e letrar jovens, adultos e 

idosos, devolvendo o direito de aprender que foi sempre postergado. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada. Professor Pesquisador. Alfabetização e Letramento. 
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