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FORMAÇÃO DE PROFESSOR NA EJA 

 

RESUMO 

O presente relato de experiência “O Dinamismo da Gestão Escolar: Parcerias e 

Intervenções na Universidade” traz a tônica o relacionamento entre gestores da Educação 

Básica e a formação de licenciandos da Universidade e faculdades de Feira de Santana. 

A gestão escolar vista como uma estratégia fundamental para garantir o sucesso escolar, 

fundamenta-se em princípios de participação e democracia, com a criação de espaços 

colegiados, que promovem a emancipação humana e social. Para tanto, o gestor assume 

papel de mediador entre exigências externas, nos campos social, cultural e educacional, 

e os processos decisórios que acontecem no interior do espaço escolar. Portanto, o estudo 

sobre a gestão democrática é fundamental, com esse entendimento temos buscado 

fundamentar nossas ações a partir de reflexões com base em Alves at al (2015), Barroso 

(2005), Cury (2007, 2002), Hofling (2001),  Libâneo (2016, 2002), Santos e Castro 

(2013), Saviani (2014, 2008), Lima (2008), Vieira (2007), dentre outros têm sido 

utilizadas na reflexão.  

A escola tem a função de acolher as camadas populares, da mais pobre a mais rica, 

e difundir o conhecimento, de modo, que todos tenham formação social e técnico-

científica, levando ao sujeito uma formação status, baseando-se em novas culturas 

(LIBÂNEO, 2009). O gestor atua acolhendo estes alunos-professores possibilitando a 

vivência de situações reais, integrando a teoria e a prática, contribuindo para formação de 

sua consciência política e social. No estabelecimento destas relações entre professores 

supervisores de estágio, de programas de incentivo à docência e licenciandos, os gestores 

por vezes têm percebido, em vários momentos, que a visão da academia ainda está 

distante da realidade da escola, frequentemente olhada através de estereótipos negativos. 

À medida que as ações vão sendo desenvolvidas e os contatos, entre a perspectiva 

acadêmica e o campo da prática, se estreitam, esse afastamento vai sendo superado. Sendo 

possível estabelecer o espaço de diálogo que favorece o conhecimento mútuo, abrindo 

caminho para o trabalho em parceria, onde também possibilita a escola e seus gestores 

mostrar seu potencial na atuação da educação pública.  
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Por isso nos propusemos a participar de um grupo de estudos, o Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre Formação de Professores – NUFOP/UEFS, bem como na elaboração e 

participação em oficinas e palestras destinadas a Educação de Jovens e Adultos, buscando 

aprofundamento das temáticas pertinentes a esta modalidade de ensino e nos estudos das 

obras de Freire. Dentre as temáticas trabalhadas destaca-se “PAULO FREIRE – E Suas 

Contribuições Na Educação Do Trabalhador”, (SESI – Feira de Santana, 2017) e “Paulo 

Freire e a Alfabetização” e “Conteúdo da Área de Ciências na perspectiva dialógica” 

(UEFS, 2017).  

O bojo dessas discussões perpassa pela rica experiência obtida por Freire, em sua 

área profissional durante os dez anos de convivência com a classe operária que 

influenciaria, diretamente, para construção de sua prática político-pedagógica. De forma 

que conseguiu encontrar brechas para corporificar seu sonho de desenvolver uma gestão 

que fosse realmente democrática. Rompendo assim, com o sistema tradicional de ensino 

“bancário” para dialogal, quebrando a cultura do silêncio. Fortalecendo a proposição 

freiriana em que o oprimido deve libertar- se do processo alienante do opressor, através 

da Educação – Pedagogia Libertadora. Destacando os estágios desta Pedagogia, em que 

primeiramente o oprimido descobre, desvela o mundo opressor e se compromete na 

prática transformá-la. Sendo que após essa descoberta, este em comunhão com outros 

iguais se unem, se engajam para, a partir da reflexão transformar a realidade a eles 

imposta. 

Evidenciando o papel do professor como condutor da consciência crítica dos 

estudantes e a serviço da libertação destes, promovendo através do diálogo o rompimento 

do imobilismo da “concepção bancária”, desconstruindo conceitos pré-formulados, bem 

como favorecendo a criticidade, a formulação de novos conceitos, dentro de uma 

atmosfera de esforço conjunto, consciência da realidade e de autoconsciência.  

Partindo do fundamento que não se educa sem criticidade, a escola também deve 

respeitar os saberes socialmente construídos por seus alunos, discutindo com eles e 

estabelecendo relação entre suas experiências e processos formais e os conteúdos 

apresentados por professores. 

 
Quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto 

mais se constrói e desenvolve o que venho chamando de “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não alcançamos conhecimento do objeto. 

(FREIRE, 1997, p.13 ). 

  

Destacando-se desta forma estudantes como protagonistas, sujeitos ativos do 

processo ensino-aprendizagem, partindo da visão ingênua (senso comum) para a visão 

epistemológica, crítica e racional da realidade. 

O educador que é democrático, crítico proporciona aos seus educandos o espaço 

para o questionamento, diálogo, propõe, conduz e participa de pesquisas levando os 

alunos a capacidade crítica e a busca do novo, obedecendo a um rigor metodológico que 

o respalda para o sucesso do percurso educativo. No entanto, o conhecimento 

epistemológico não anda só, os alunos necessitam também receber educação moral, 

princípios e valores éticos que permeiem seu modo de pensar. E neste sentido o professor 

precisa ser exemplo, pois as palavras distantes do exemplo perdem o sentido não se 

materializam e assim se tornam de pouco valor. Ensinar o que é certo está acompanhado 

da prática testemunhal do professor e do espaço escolar, valores como, a rejeição a 

discriminação e valorização da diversidade, a consciência da realidade desigual que pode 
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ser transformada para uma realidade de igualdade, a reflexão sobre a prática, através da 

autoavaliação do professor, um sujeito reconhecidamente dialético (reflete para produzir 

algo melhor), o reconhecimento e assunção da identidade cultural que proporcionam aos 

alunos experiências para que eles vivenciem a realidade tornando-os autônomos. Não 

prontos, mas conscientes de que são seres inacabados, capazes de refletir criticamente e 

transformar sua realidade. 

 
É não só interessante, mas profundamente importante que os estudantes 

percebam as diferenças de compreensão dos fatos, as posições às vezes 

antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no 

equacionamento de soluções. Mas é fundamental que percebam o 

respeito e a lealdade com que um professor analisa e critica as posturas 

dos outros. (FREIRE, 1997, p.8 ). 
 

Consideramos que essa articulação sistemática, deva acontecer não apenas por 

propostas e planejamento, mas por ações, aliadas aos diálogos com coordenadores 

pedagógicos e articuladores de área de conhecimentos, sobre um novo olhar para a 

presença dos licenciandos no interior da escola, assegurando-lhes a correlação entre teoria 

e prática da gestão escolar com a abertura do diálogo e proposta de atuação com 

estudantes da EJA, buscando a permanência e sucesso escolar desses.  

Os resultados parciais constam da integração ao núcleo de pesquisa da 

universidade, gestoras escolar da rede pública, um olhar diferenciado destas ultimas sobre 

própria atuação e análise de documentos recebidos. Assim como, leituras de obras de 

Freire (2002, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2001e, 2000, 1997, 1994, 1993, 1992, 1981) 

e o acolhimento aos licenciando com uma escuta sensível.  

 

 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar 1; Educação de Jovens e Adultos 2; Pedagogia 

Libertadora 3. 
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