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EIXO TEMÁTICO 5 : FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por temática: Tecendo Saberes sobre a Formação e a Formação 

de Professores(as): estabelecendo reflexões  com a Educação de Jovens e Adultos. Assim 

o objeto desta pesquisa centra-se no estudo da Formação do(a) professor(a). Da 

problemática aqui construída delimita-se a seguinte questão: O que compreendemos por 

formação, principalmente por formação de professores(as)? Com a finalidade de 

responder a tal propositiva é que este trabalho tem por principal objetivo tecer saberes 

sobre formação e discutir a formação de professores(as), apresentando alguns olhares 

sobre a EJA. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico em que nos fundamentamos 

nas concepções de diferentes teóricos para estabelecer as nossas reflexões. A formação 

de professores(as) se constitui em um dos alicerces fundamentais para se propor o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade (DANTAS, 2008). É por meio da 

formação que criamos condições para que o professor aperfeiçoe, reconfigure seus 

comportamentos e práticas, os quais influenciam diretamente em suas ações no ambiente 

escolar, como também no processo de constituição de suas identidades (pessoal, social e 

profissional). Entretanto, destacamos que para o ato formativo acontecer é necessário que 

o mesmo perpasse ao campo da reflexão, que compreendemos como o ato do professor 

se colocar em evidência reflexiva, ou seja, se  (auto)questionar, tomar consciência de si e 

consequentemente oportunizar a sua  autopoiese (Josso, 2010) e sua  práxis (Freire, 

2010).  É fundamental rompermos com a concepção de formação voltada aos moldes 

curriculares, é necessário compreender que a mesma acontece nos diferentes espaços e 

interações que estabelecemos com os outros (heteroformação), com o meio 

(ecoformação) e consigo mesmo (autoformação)( PINEAU, 2010). Assim, pensar a 

formação sob uma única perspectiva é fazê-la perder toda a sua dimensionalidade. Nóvoa 

citando Dominicé (1995) nos revela que “a formação vai e vem, avança e recua, 

construindo-se num processo de relação ao saber e ao conhecimento que se encontra no 

cerne da identidade pessoal” (p. 13) ou seja, formação acontece no movimento da vida.  
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É interessante entendemos que nós seres humanos não somos seres estáticos, somos seres 

vivos que a todo o momento estamos nos reconfigurando, reformulando, nos 

modificando, e são estes movimentos, de idas e vindas, que proporcionam o nosso 

desenvolvimento, ou seja, que possibilitam a nossa formação. Isso nos leva a 

compreender que a formação acontece  nas nossas itinerâncias de vida, por tal motivo a 

valorização e o reconhecimento do saber da experiência é fundamental à formação de 

todo o sujeito. É interessante apontar que quando nos referimos à experiência, o fazemos 

sob a perspectiva de Larossa (2012, p. 21) que a define como aquilo que “nos passa, que 

nos acontece, o que nos toca”, ou seja, podemos compreendê-la como o que de fato nos 

marcou, que exerceu significado à nossa existência. Por isso, é complexo tratarmos de 

formação sem relacioná-la à experiência, pois a verdadeira formação só acontece a partir 

de elementos, situações ou sujeitos que exerceram e exercem sentidos e significados à 

nossa existência. Portanto, o processo de formação é decorrente do ato reflexivo e das 

experiências de vida a que nós somos possuidores. Quando abordamos a formação, além 

de estar envolvidos a reflexão e a experiência, entendemos que a mesma também 

configura-se num processo de construção da autonomia do sujeito, bem como de sua 

emancipação, que decorre dessa possibilidade de nos enxergarmos como protagonistas, 

ou seja, “sujeitos ativos” (JOSSO, 2010) do nosso processo formativo, que consiste no 

desenvolvimento da capacidade do “sujeito tornar-se ao mesmo tempo objeto e sujeito da 

sua formação” (NÓVOA, 2011, p. 23). Assim, compreendemos que a formação é algo 

pessoal, íntimo ao sujeito, por isso que a mesma perpassa ao campo do que exerce 

significado ao indivíduo e um processo existencial.  Passeggi e Souza (2010, p. 12) nos 

apresentam que a formação decorre dos atos de termos, fazermos e pensarmos a 

experiência, em que envolvidos a estes processos está o princípio do sujeito tomar 

consciência de si, bem como das suas aprendizagens experienciais. Nesse processo, o 

sujeito torna-se, ao mesmo tempo, ator e investigador de sua própria existência, o que se 

torna assim num ato formativo. A formação, conforme já apontado, possui uma dimensão 

e complexidade que necessitam serem consideradas, visto que a mesma engloba 

processos existenciais, históricos, culturais, educacionais que nos constituem pessoa. 

Desta forma, quando nos referimos à formação é preciso que consideremos que a mesma 

não decorre, conforme já apresentado, exclusivamente de cursos e capacitações 

(DOMINICÉ, 2012), mas sim da capacidade de olhar para si, em que imbuído a esse 

processo está o ato reflexivo que o sujeito realiza a partir de suas experiências. Isso nos 

leva a compreender que para tratarmos de formação de professores, precisamos perpassar 

ao campo das experiências a que nós somos possuidores. Tratar de formação de 

professores apenas sob a perspectiva curricular é negligenciar todo o potencial histórico, 

social e educacional que nós possuímos, conforme citamos anteriormente. Nóvoa (2007) 

nos apresenta que não podemos separar o eu profissional do eu pessoal. Isso porque todos 

nós em nossas práticas profissionais, trazemos elementos ou características que são 

singulares e que perpassam a nossa existência. Consciente ou inconscientemente as 

nossas concepções, ideologias, comportamentos acabam repercutindo em nossas práticas 

profissionais, corroborando com a afirmação de Goodson (2007) que nos diz “ o estilo de 

vida do professor dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm 

impacto sobre os modelos de ensino e sobre a prática educativa” (p. 72). Compreendemos 

assim que não existe formação de professores dissociada dos variados instrumentos e 

meios que perpassam ao universo escolar e ao contexto a que o professor encontra-se 

inserido. O ato de forma-se se dá a partir da reflexão e da interação das diferentes 

experiências, conhecimentos, saberes e práticas que perpassam aos variados espaços, o 



 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

3 

que nos possibilitará o ato de nos reconfigurar e nos transformar enquanto pessoa, 

profissional e enquanto ser social.  Dantas (2008) leva-nos a compreender que “[...] O 

professor é uma pessoa com sua singularidade, historicidade e que produz significados 

no seu processo de aprendizagem. A dimensão pessoal demarca a construção e 

reconstrução de uma identidade pessoal [...]”. (p. 124 - 125). Desta forma, reafirmamos 

que não podemos tratar de formação de professores sem adentramos ao campo das 

experiências, das histórias de vida e formação, que os constituem pessoa e que 

consequentemente consolidam as suas identidades. É fundamental que nós professores 

nos percebamos como protagonistas do nosso processo formativo, pois estamos nos 

(auto)pesquisando, nos (auto)refletindo, nos (auto)formando. Quanto a isso Dantas (2008, 

p. 122) descreve-nos que “alguns educadores já avançaram nas suas concepções sobre a 

formação de professores, atrelando as atividades de pesquisa, colocando o professor como 

sujeito ativo, criativo investigador de sua própria prática”. Destacamos que é esta 

capacidade de nos enxergamos como investigadores de nossa prática, que torna possível 

o questionamento e a reflexão de nossas concepções, atitudes, práticas e comportamentos, 

das nossas trajetórias profissionais e pessoais, em que a partir dessa capacidade 

investigativa que se dá o processo formativo, no qual reconstruímos saberes e 

aperfeiçoamos nossas ações. Freire (2010) já nos apontava que “por isso é que na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática” (p. 39).  Delimitando-nos agora sobre o processo formativo 

dos professores da Educação de Jovens e Adultos, observamos que consiste numa das 

questões que necessitam ser fortemente debatida, visto que são escassas as políticas que 

oportunizam o processo formativo. Arroyo (2006) nos apresenta que a formação dos 

professores da EJA sempre foi tratada de forma marginal, ou seja, pelas bordas, até 

mesmo pelos espaços a que ela pertence, isso contribui para o declínio da Educação de 

Jovens e Adultos, pois refletimos, no decorrer desse texto, que o processo formativo do 

professor é um dos articuladores para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

O processo formativo dos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos não 

pode ser pensado ou tratado à miúdes, precisa ser encarado como uma ação necessária ao 

desenvolvimento dessa população jovem e adulta que não teve acesso à escolarização na 

idade definida como adequada. Isso porque trabalhamos com sujeitos marcados tantas 

vezes pela opressão da lei da sobrevivência, e que precisam serem olhados como sujeitos 

que possuem histórias, trajetórias, saberes, experiências que precisam ser reconhecidos 

nos espaços escolares, a qual muitas vezes é marcado pelo dogma de um currículo 

instituído. Pois, conforme afirma Dantas (2008), as escolas são instituições democráticas, 

ou seja, um espaço em que os variados conhecimentos, saberes e experiências, dos seus 

diferentes sujeitos, precisam encontrar vez e voz e que os professores se constituem nos 

intelectuais transformadores, por tal motivo a formação é fundamental nesse processo. 

Para que possamos pensar sobre a formação dos educadores da EJA, é preciso refletir as 

especificidades que compõem essa modalidade educativa. Uma dessas especificidades 

refere-se, principalmente, ao ato de pensar numa formação de educadores capaz de fazê-

los perceberem-se como autores de seu processo formativo. Compreendemos assim, o 

quanto é importante no processo formativo dos professores da EJA o desenvolvimento da 

autonomia e da capacidade criativa, como também da percepção das suas experiências 

como um dispositivo formativo, tanto para educador quanto para o educando. Quando o 

professor que trabalha com a Educação de Jovens e Adultos enxerga-se como 

protagonista do seu processo formativo, passa a reconhecer a dimensão que os seus 
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saberes, experiências e conhecimentos possuem, contribuindo para a consolidação/ 

fortalecimento de sua identidade, como também para o delineamento do perfil do 

professor da EJA. Ao perpassar por tal processo o professor da EJA passa a valorizar as 

trajetórias de seus alunos, o que oportuniza o reconhecimento e a valorização das suas 

histórias, das suas culturas, das suas experiências, o que consequentemente repercutirá 

em suas práticas pedagógicas, bem como no processo de reflexão sobre o currículo. 

Dispositivos estes que contribuem para o desenvolvimento de uma educação que exerça 

sobre eles sentido e significado. Arroyo (2006) faz-nos entender que os jovens e adultos 

da EJA, são sujeitos que possuem identidades, trajetórias sociais, étnicas e raciais que 

precisam estar representadas no espaço escolar e, principalmente, nas políticas de EJA, 

se estas identidades não forem reconhecidas ante aos mesmos, dificilmente estaremos 

pensando a EJA e o que dirá o processo formativo dos professores que atuam nessa 

modalidade. É importante ressaltar que os cursos de aperfeiçoamento, também 

contribuem para o processo formativo do professor, visto que nesses espaços também é 

possível repensar nossos saberes, concepções, práticas, reformular e ressignificar nossos 

conhecimentos e saberes, entretanto o que abordamos nesse trabalho é que a formação 

não se delimita, unicamente, a isso. Freire (2010) nos aponta que a “[...] formar não é 

ação pela qual um sujeito cria, dá forma” (p. 23) por isso a necessidade de romper com a 

lógica de que a formação é moldar, ou que nela está o ato de impregnar o sujeito de 

conhecimentos técnicos ou pedagógicos. Ao tratarmos da formação de educadores na 

EJA, o que se torna basilar é a valorização e reconhecimento dos saberes que seus alunos 

são portadores, visto que por meio destes, nós professores passamos a refletir sobre as 

nossas práticas e concepções que permeiam a nossa sala de aula, de que maneira a pensar 

que práticas poderiam/podem ser desenvolvidas, de maneira que levem nossos alunos, a 

refletirem a sua condição. É necessário que interpretemos esse educando não apenas 

enquanto sujeito escolar, o qual se restringe às rotinas escolares, mas principalmente 

enquanto sujeitos possibilitadores da nossa formação. Arroyo (2006) descreve que “ver 

apenas esses jovens e adultos no olhar escolar é negar a especificidade da EJA e do perfil 

do educador” (p. 23).  Ao nos sensibilizarmos sobre a dimensão que envolve a formação, 

ou seja, aquela que valoriza e reconhece as experiências como significativas na 

construção de uma educação democrática e emancipatória, estaremos criando condições 

para que o professor e os seus alunos se vejam como protagonistas de seu processo 

formativo, ou seja, interpretem-se como possuidores de vozes  que devem ser valorizadas 

e reconhecidas.  

 

Palavras-chave: Formação; Formação de Professores; Educação de Jovens e Adultos.  
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