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EIXO TEMÁTICO:  FORMAÇÃO DE PROFESSOR NA EJA 

 

RESUMO 

O presente texto relata uma Experiência Exitosa de Formação Docente, em 

Serviço, coordenada pela equipe gestora do Colégio Estadual Hilda Carneiro, na cidade 

de Feira de Santana, Bahia, no período compreendido entre 2010 a 2016. O registro 

dessa experiência deu-se através da escrita do Diário Reflexivo do Percurso Formativo 

Docente, em Serviço, que nasceu das observações e indagações às práticas curriculares 

e suas implicações sobre o desempenho das aprendizagens dos estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos.  

A oferta da Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, nesta escola, data do 

ano 1984. Inicialmente foi oferecido, no turno noturno, apenas o Ensino Fundamental, 

mas com o alargamento da demanda por esta modalidade de ensino, a partir do ano 

2002 a escola ampliou a sua oferta para o Ensino Médio. Mas a questão cerne que 

movia, indagava e inquietava a atual equipe gestora da escola era: qual o lugar da EJA 

e dos seus sujeitos na centralidade do Projeto Político Pedagógico do Colégio 

Estadual Hilda Carneiro? 
 

O foco central são os conhecimentos e os processos, as pedagogias 

que contestam e que nessas ações coletivas emancipatórias os seus 

sujeitos produzem. Contestam o pensamento em que foram 

produzidos? Trazem suas experiências e interpretações? Repolitizam o 

campo do conhecimento? Em que aspectos? Trazem o foco para 

Outras pedagogias em que se afirmam sujeitos sociais, políticos, 

culturais? (ARROYO, 2012, p.28) 

 

O problema foi identificado a partir da observação da dicotomia teoria-prática 

docente nas classes da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Hilda 

Carneiro. A matriz pedagógica desenvolvida pelos docentes na modalidade EJA, não 

reconhecia seus sujeitos, suas especificidades e suas realidades de vida. Não havia lugar 

para os estudantes da EJA, na EJA. Portanto, em todos os anos, os índices de 

desempenhos verificados nas classes demonstravam a urgente necessidade de pensar e 

construir uma proposta de educação na EJA e para a EJA.  A oferta da educação 

popular, no ideário de Freire (1996) nos pareceu importante como ponto de partida, 

pois, ela surge da necessidade de reparação aos direitos sociais e educacionais que 

foram negados ao longo do tempo. Compreendia a garantia da igualdade de 
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oportunidades aos seus sujeitos e consistia em propiciar a todos a atualização de 

conhecimento por toda a vida. Mas, a incoerência dos processos educativos 

desenvolvidos na escola, se desvelava nos baixos índices de desempenhos e elevadas 

taxas de evasão escolar.  

Nesse contexto, o desafio para a equipe gestora era a mobilização da equipe 

escolar para a proposição de estudos, discussões e reflexões em torno do 

reconhecimento e garantia do direito à educação aos sujeitos da EJA. Tratava-se de 

garantir na escola e nesta modalidade de ensino, o lugar desses sujeitos, a partir da 

construção de um currículo fundamentado no contexto concreto dos estudantes, na 

problematização do mundo individual e coletivo, na ação refletida, no diálogo e na 

politicidade do ato educativo como instrumentos de conhecimento e reconhecimento de 

suas identidades, para a transformação da realidade social.  

Reforçando esse entendimento Arroyo (2012) descreve a escola como uma 

oportunidade de vida para todos aqueles que tiveram seus direitos humanos e sociais 

negados. E a função social da escola é educar em todas as idades. Portanto, o currículo, 

a pedagogia e as práticas docentes não podem ser analisados fora da interação dialógica 

e da vida social, política e do trabalho dos seus sujeitos. O currículo e as práticas 

pedagógicas precisam resultar de um processo dinâmico que não pode se desvincular da 

consciência crítica e reflexiva, tendo como ponto de partida a realidade concreta dos 

estudantes e reconhecê-los como sujeitos de direitos humanos. Nessa análise, o projeto 

político pedagógico da escola deve ter como base os contextos sociais concretos dos 

seus coletivos porque ele representa a intencionalidade desses coletivos e se define pela 

forma de pensar e perceber esses coletivos.  

 
Essas formas de pensar os grupos populares que se fazem                         

presentes nas escolas, nos campos, nas cidades, em ações coletivas e 

movimentos têm legitimados as orientações de políticas, as teorias 

pedagógicas, as didáticas, os currículos e a docência. Na medida em 

que esses outros destinatários dessas políticas e didáticas não se 

reconhecem nessas formas de pensá-los, as políticas, as teorias 

pedagógicas, as diretrizes, os currículos e a ação docente deixam um 

vazio de legitimidade. Para onde avançar? (ARROYO, 2012, p. 47) 

 

Na obra Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, Arroyo (2012), nos convida a 

refletir sobre que centralidade, precisamos dar a esses sujeitos no projeto político da 

escola, no currículo e nas nossas práticas pedagógicas, para que eles sejam capazes de 

conhecer e, sobretudo de se conhecerem, nos diferentes contextos sociais.  Para tanto, 

precisamos repensar os nossos currículos sobrecarregados de conteúdos esvaziados de 

significados e alheios às experiências e vivências dos estudantes e construir 

oportunidades didático-metodológicas para que os alunos saibam conhecer e se 

reconhecerem como sujeitos capazes de construções lógicas em todas as áreas do 

conhecimento. 

             Inspirado em J. Mezirow, Dominicé (2007, p.124) descreve: "A aprendizagem 

formadora deve vir junta com uma mudança de ponto de vista, uma transformação de 

perspectiva”. Essa citação expressa a essência dos processos ensino/aprendizagem nas 

classes da Educação de Jovens e Adultos, permitindo assim, (re)significar os sentidos da 

escola de "segunda chance" (CARRANO, 2007). De modo muito explícito nesta citação 

vemos a riqueza, a beleza e o empoderamento do saber, enquanto resultado da 

formação. Assim também, o exercício do aprender é uma habilidade/capacidade que 
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decorre da formação, mas a formação não se reduz simplesmente a aprendizagem.  

Segundo afirma Dominicé (2007), a aprendizagem formadora não se restringe 

meramente a aprender isso ou aquilo, de modo fragmentado, isolado dos contextos de 

vida dos sujeitos aprendentes, desprovida de significado e importância para os saberes 

já experienciados e incapazes de agregar riqueza aos seus fazeres, mas trata-se de uma 

condição de apropriação, conhecimento e auto-reconhecimento do seu mundo e de 

outros mundos.  

 Refere-se a um projeto coletivo, que se desenvolve a partir de movimentos 

dialógico e relacional, envolvendo situações de trocas, curiosidades, buscas, descobertas 

e redescobertas. É a busca pela condição de libertação e autonomia para ir além do 

aparente, do tangível. É uma ação de mobilização das estruturas mais complexas da 

atividade do pensamento e tem desdobramento nas práticas e relações humanas, tanto a 

nível pessoal, quanto coletivo (FREIRE, 1996). 

A aprendizagem formadora é a tomada de consciência do mundo e de si mesmo 

no mundo. É a reconstrução crítica do mundo, é o reconhecimento de si mesmo e do 

pertencimento, enquanto sujeito nas diferentes realidades. É o exercício constante de 

reflexão. Ao abordar a aprendizagem na perspectiva da formação, Dominicé (2007) traz 

à evidência os princípios pedagógicos, políticos e filosófico-epistemológico de Paulo 

Freire. É a reafirmação da teoria da libertação, na qual a educação é um ato político, 

ensinar é politizar e aprender é conhecer e se reconhecer nas diversas realidades. Aqui o 

pensamento de Paulo Freire é sintetizado ao reunir instrumentos fundamentais ao 

exercício da aprendizagem, como leitura, investigação, problematização e descoberta do 

mundo. É um exercício de tomada de consciência a partir do compartilhamento do 

mundo vivido através do diálogo e mudança do mundo. 

Mas, analisar a questão cerne aqui levantada, a partir das discussões realizadas 

até este ponto nos remete a um exercício reflexivo. Como discutir nas classes do 

Colégio Estadual Hilda Carneiro o tema jovens e adultos de direitos humanos? Como 

aproximar nosso estudante da EJA para a assunção da condição de humano? Que 

significados humanos precisam ser trabalhados em seus itinerários formativos?   

O contexto real do chão do Colégio Estadual Hilda Carneiro escola deixa claro a 

ausência dos sujeitos da EJA na configuração do Projeto Político da Escola, portanto, 

como a escola irá garantir vez e voz para esses coletivos que não foram pensados, 

considerados e reconhecidos no seu Projeto Político?  As realidades de vida e de 

trabalho e as especificidades dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos do 

Colégio Estadual Hilda Carneiro, não tinha lugar no currículo da escola, nem nas 

práticas pedagógicas. Os estudantes eram tratados à margem, como indivíduos sem 

identidade própria e invisível no espaço escolar, recebiam as mesmas mediações 

pedagógicas que eram oferecidas aos estudantes do ensino regular.  Os profissionais que 

atuavam na EJA, afirmavam que não tiveram formação acadêmica para trabalhar com 

esses itinerários formativos, e por isso suas práticas eram alheias às condições de vida 

dos sujeitos aprendentes. O currículo da EJA organizado por eixos temáticos e temas 

geradores (conforme Portaria Nº. 13.664/08 publicada em Diário Oficial em 

19/11/2008, da Bahia), mas o currículo e as docências desenvolvidas na escola não os 

considerava. As práticas pedagógicas tratavam os conteúdos de forma fragmentada e 

isolada, ausentes de significados e alheios às realidades de vida e às necessidades dos 

alunos. Portanto, em face do exposto que sentidos poderiam ser re(significados) na 

“escola de segunda chance”, conforme (CARRANO, 2007)? Seria possível afirmar 

jovens e adultos de direitos humanos dentro de um Projeto Político Pedagógico que não 
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reconhecia esse coletivo e o segregava? Que compromisso essa realidade trás para a 

equipe gestora e para os professores?  

O desafio a ser enfrentado era mobilizar os profissionais da EJA, para um 

movimento de reflexão dialógica, tendo como ponto de partida a nossa identidade 

docente. Segundo Freire (1996, p.12), “não há docência sem discência”. Ensinar é um 

processo contínuo de aprendizagem, que exige pesquisa e curiosidade epistemológica. 

“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não 

aprendo, nem ensino” (FREIRE, 1996, p.33). 

Assim, buscando construir na escola esse movimento de reflexão da ação 

docente, construímos na um Grupo de Estudo e Trabalho Colaborativo, com 

cronograma de trabalho definido como Atividade Complementar. Esse Grupo 

contemplava a participação de todos os docentes da EJA, em atividades de leituras, 

discussões, sistematização e planejamento. Nos primeiros anos de implementação foram 

muitos embates e discussões. Os docentes que atuavam no Ensino Fundamental logo 

entenderam a necessidade de rever suas práticas tendo como ponto de partida os 

estudantes da EJA, mas os docentes do Ensino Médio demonstraram muita resistência à 

necessidade de garantir a esses estudantes, o seu devido lugar no Projeto Político da 

Escola. Por alguns anos a escola passou a ser palco de debates e tensões em torno da 

discussão da legitimidade da política e currículo da EJA para os sujeitos da EJA.  

A implementação do Grupo de estudos e discussões na escola foi de fato, uma 

decisão metodológica muito importante na formação docente. A construção de 

momentos de diálogos e trocas, trouxe uma nova dinâmica aos saberes e fazeres em sala 

e na escola e, sobretudo nos resultados tanto cognitivos, quanto sócioformativos. Esses 

momentos nos permitiram uma mudança de visão em relação à Educação de Jovens e 

Adultos e aos estudantes. Permitiram-nos ver o mundo, ver o outro e a nós mesmos no 

mundo, com outro olhar, ou sob outra perspectiva. Descortinando aquilo que estava 

invisível aos nossos olhos, fomos motivados a construir outros pontos de vista, a uma 

mudança de perspectiva. Agora na corresponsabilidade da construção dos sonhos e dos 

futuros individuais e coletivos dos sujeitos que aprendem e que ao mesmo tempo nos 

ensinam. 

Registrar esses momentos de inquietações, discussões, debates e muitas vezes 

embates das vivências docentes e discentes do Colégio Estadual Hilda Carneiro, 

entendemos ser sobretudo, um momento de coragem, cujo objetivo é o 

compartilhamento de desafios e possibilidades para outras proposições nos variados 

tempos e espaços. O problema posto à escola e aos educadores, era justamente esse: 

libertar. 

 
O problema que se põe àqueles que, mesmo em diferentes níveis, se 

comprometem com o processo de libertação, enquanto educadores, 

dentro do sistema escolar ou fora dele, de qualquer maneira da 

sociedade (estrategicamente fora do sistema; mas taticamente dentro 

dele) é saber o que fazer, como, quando, com que, para que, contra 

que e em favor de que. (FREIRE, 1978, p. 69) 

 

Vale a pena reconhecer o caminho já percorrido e os avanços já alcançados, mas, 

ainda se faz necessário a implementação de políticas públicas de fortalecimento e 

afirmação da Educação de Jovens e Adultos, enquanto um direito social. Vemos que os 

problemas e dificuldades da gestão social, política e econômica da Educação de Jovens 
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e Adultos e suas perspectivas futuras numa sociedade mergulhada numa crise de 

democracia e em tempos de segregação social, demandam políticas públicas na 

Educação de Jovens Adultos mais efetivas. Também se faz fundamental e urgente a nós 

professores, um exercício de reflexão para identificação da nossa identidade docente. A 

educação precisa de sujeitos educadores e não de sujeitos ensinantes. Educar e ensinar 

não são sinônimos. Os institutos de formação de profissionais educadores precisam 

garantir o lugar da EJA nas matrizes pedagógicas dos cursos de licenciaturas, trazer para 

os currículos de formação docente os cotidianos das crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos e todos os outros coletivos, além de garantir que os educadores tenham 

direito a saber ser. Formar profissionais educadores com visão e ação crítica social, 

capaz de trazer os saberes dos diferentes cotidianos para o espaço de aula, com menos 

ênfase em conteúdos e mais ênfase nas dimensões humanas e sociais. Assim 

entendendo, a Educação de Jovens e Adultos é dever do Estado e compromisso de 

todos. 

  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos 1; Formação docente 2; Currículo3. 
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