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O desafio dos profissionais da área escolar é 

manter-se atualizado sobre as novas 

metodologias de ensino e desenvolver práticas 

pedagógicas eficientes. 

 

A busca isolada pela atualização é difícil e por 

isso, é aconselhável um vínculo com uma 

instituição. Mas o mais importante é entender 

que o local de trabalho é o espaço ideal para a 

formação continuada (ANTONIO NÓVOA). 



RESUMO  

 

 

 

 

 

 

Este estudo é resultado de uma pesquisa desenvolvida para conclusão do curso de pedagogia, 

resultando em uma monografia, que teve por objetivo geral investigar como a formação 

continuada pode ajudar o professor da EJA, primeiro segmento, em sala de aula. A pesquisa 

foi realizada em uma escola pública municipal de Porto Velho, foi desenvolvida com cinco 

entrevistados, sendo quatro professores e uma supervisora, sendo que seu embasamento foi 

feito através de coletas bibliográficas, com vários autores e documentos que fundamentam a 

temática EJA. Os dados coletados na pesquisa foram tabulados e interpretados para em 

seguida serem apresentados em quadros, nos quais foram destacadas as semelhanças e 

divergências nas respostas obtidas, e analisadas com base no referencial teórico utilizado para 

elaboração desse trabalho. Com relação à formação continuada, nas respostas dos 

entrevistados, aparece constantemente a importância dessa formação para se sanar as 

dificuldades que possivelmente eles encontram na atuação em sala de aula, sendo que é 

necessário que o professor esteja sempre estudando mantendo-se atualizado. Nos resultados 

obtidos foi percebido que a escola estudada não possui cursos de formação continuada 

advindos das instituições que a promovem, mas as docentes entrevistadas desenvolveram 

formas para suprir a ausência desse aperfeiçoamento, seja ela através de planejamentos, troca 

de experiências e de ideias, ajudando assim a lidar com as dificuldades na pratica pedagógica. 

Dessa forma recomenda-se que sejam feitos cursos regulares de formação continuada para os 

profissionais que atuam na EJA, para que os mesmos possam refletir sobre sua prática e criar 

estratégias para melhorar o seu trabalho em sala de aula e com isso promover a qualidade na 

educação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa pondera sobre a influência da formação continuada para a 

atuação do professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em sala de aula, 

considerando que a formação continuada dos professores faz parte do rol de iniciativas, 

inclusive de políticas públicas, visando à melhoria da prática pedagógica em sala de aula. 

A partir da Revolução de 1930 ocorreram mudanças políticas e econômicas que 

permitiram o início da consolidação de um sistema público de educação elementar no país; 

sendo estabelecida na Constituição de 1934 a criação de um Plano Nacional de Educação, que 

indicava pela primeira vez a educação de adultos como dever do Estado, incluindo em suas 

normas, a oferta do ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória. 

A necessidade de mão de obra qualificada e alfabetizada fez com que em 1947, o MEC 

promovesse a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). A campanha 

possuía duas estratégias: os planos de ação extensiva (alfabetização de grande parte da 

população) e os planos de ação em profundidade (capacitação profissional e atuação junto à 

comunidade). 

A implantação do ensino supletivo em 1971 foi um marco importante na história do 

ensino para jovens e adultos do Brasil. O objetivo era escolarizar um grande número 

de pessoas, mediante um baixo custo operacional, satisfazendo às necessidades de um 

mercado de trabalho competitivo, com exigência de escolarização cada vez maior. 

Com a Constituição Federal do Brasil de 1988 houve importantes avanços para a EJA: o 

ensino fundamental, obrigatório e gratuito, passou a ser garantia constitucional também para 

os que a ele não tiveram acesso na idade considerada apropriada. 

Mas chegamos ao século XXI com uma alta taxa de pessoas que não têm o domínio 

sobre a leitura, a escrita e as operações matemáticas básicas, tendo:  

 

Quase 20 milhões de analfabetos considerados absolutos e passam de 30 milhões os 

considerados analfabetos funcionais, que chegaram a frequentar uma escola, mas por 

falta de uso de leitura e da escrita, tornaram à posição anterior. Chega, ainda, à casa 

dos 70 milhões os brasileiros acima dos 15 anos que não atingiram o nível mínimo 

de escolarização obrigatório pela constituição, ou seja, o ensino fundamental. 

Somam-se a esses os neo analfabetos que, mesmo frequentando a escola, não 

conseguem atingir o domínio da leitura e da escrita (STEPHANOU; BASTOS, 

2005, p.273). 

 

Com base na citação acima percebemos como se torna fundamental que o docente de 

jovens e adultos utilize metodologias que atendam as necessidades de aprendizado desses 
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alunos. Mais do que nunca, o educador deve estar sempre atualizado e bem informado, não 

apenas em relação aos fatos e acontecimentos do mundo, mas, principalmente, em relação aos 

conhecimentos curriculares e pedagógicos e às novas tendências educacionais. 

Nesse sentido, a pesquisa levanta o seguinte problema: Como a formação continuada 

pode ajudar o professor da EJA em sala de aula? 

Com finalidade de responder tal questionamento foi elaborado um objetivo geral: 

Investigar a influência da formação continuada para a atuação, em sala de aula, do professor 

do 1º segmento da EJA. Para tanto os objetivos específicos foram: analisar a formação 

continuada de professores que atuam no 1º segmento da EJA de uma escola municipal; e 

perceber em que medida a formação continuada dos professores da EJA favorecem a atuação 

do professor, em especial no tocante a prática pedagógica. 

A relevância desta pesquisa se justifica no aprofundamento teórico sobre a formação 

continuada do professor como garantia da qualidade de ensino para a educação de jovens e 

adultos. Cidadãos esses possuidores de conhecimentos significativos adquiridos em outras 

instancias sociais e que muito contribuirá para o desenvolvimento da sociedade e da aquisição 

de saberes a serem integrados no trabalho do docente. 

Para isso se fará necessária a abordagem dos seguintes assuntos: formação continuada e 

suas origens, formação continuada e sua prática na EJA.  Assim, para melhor desenvolver o 

tema organizou-se a pesquisa em três capítulos, sendo eles: 

Capitulo I: A interpretação dos dados qualitativos foi realizada após a elaboração de um 

plano de análise que considerou as limitações e a qualidade da amostra levantada. As 

respostas das entrevistas foram interpretadas considerando a análise do conteúdo das mesmas, 

sempre a luz do referencial teórico estudado. 

Capitulo II: Aborda as funções da educação de jovens e adultos, ou seja, os princípios, 

objetivos e bases legais que fundamentam a EJA e que norteiam todo o processo de ensino da 

população que frequenta essa modalidade de ensino. Apresenta-se ainda uma análise sobre a 

formação dos professores no Brasil, os processos de formação inicial e continuada, a origem 

da EJA e, também, a formação continuada de professores da EJA e suas influencias na pratica 

pedagógica. 

Capitulo III: Traz o resultado da pesquisa de campo, apresentando a análise das repostas 

obtidas através das entrevistas, sempre referenciadas pelo marco teórico.  

Após analisar os dados coletados na pesquisa de campo, por meio do embasamento 

teórico, a pesquisa apresenta Conclusões e Recomendações acerca da necessidade de se 
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investir na formação continuada dos educadores que desenvolvem suas atividades na EJA, a 

fim de possibilitar a esses profissionais, melhores condições de trabalho docente. 
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1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A abordagem dessa pesquisa é qualitativa com investigação do tipo bibliográfica 

associada à pesquisa descritiva, pois abrange constatações sobre o tema em teorias científicas 

e na coleta de dados in loco, com o objetivo de embasar teoricamente todo o trabalho e obter 

dados diretamente com as professoras e supervisora entrevistadas. 

Assim, a pesquisa qualitativa é necessária, pois por meio dela puderam-se trabalhar os 

significados, motivos, valores e atitudes dos pesquisados em relação ao objetivo da pesquisa, 

e isso corresponde a um espaço mais profundo das condições de vida das pessoas no ambiente 

escolar, servindo dessa forma de base para a construção dessa monografia. Segundo Bogdan; 

Biklen (1994, p.49), a pesquisa qualitativa “[...] exige que o mundo seja examinado com a 

ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão [...] do objecto de estudo”.   

A investigação ocorreu em uma escola pública municipal de Porto Velho, aqui não 

identificada para manter sua identidade preservada, com quatro professoras do primeiro 

segmento, além da supervisora. A escola foi escolhida para a pesquisa porque durante o 

estágio da EJA, realizado na mesma foi observado que as professoras dessa instituição sempre 

relatavam as dificuldades enfrentadas, por elas, em sala de aula. 

 Durante a obtenção dos dados da pesquisa, houve certa rejeição por parte de duas 

professoras, em participar da entrevista, por acharem que não teriam muito com o que 

contribuir, mas depois de uma conversa com elas, na qual foi enfatizada a importância dessa 

pesquisa para o meio acadêmico, foram convencidas a fazer parte do estudo. E assim marcamos 

para fazer a entrevista em outro momento. 

 Buscou-se o levantamento do aporte teórico referente à temática em estudo, sendo 

realizada uma revisão de literatura, com levantamento de dados teóricos, considerando 

artigos, livros e monografias com temáticas semelhantes, dando continuidade a construção do 

marco teórico e a compreensão dos dados levantados na pesquisa de campo. 

Para coletar os dados foram realizadas entrevistas parcialmente estruturadas. Segundo 

Laville; Dionne (1999, p.188-9), na entrevista parcialmente estruturada, os dados que se 

pretendem levantar são expressos em “temas particularizados e as questões (abertas) 

preparadas antecipadamente. [...] Para cada tema [...] prepara-se uma pergunta a fim de 

começar a entrevista [...]”; neste caso, as perguntas foram definidas em virtude dos objetivos 

da investigação. 
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 Para analisar os dados foi empregada a técnica de análise de conteúdo. Segundo 

Laville; Dionne (1999, p.232), a partir da “leitura dos resultados obtidos”, neste caso as 

respostas presentes nas entrevistas, foi avaliado “que significação” pode ser atribuída para tais 

as respostas.  

 Os dados obtidos foram tabulados através de quadros para melhor visualizar a opinião 

que cada entrevistado em relação aos questionamentos levantados, além de facilitar a 

produção de informações a respeito da formação docente. 

A partir dos dados coletados através das entrevistas, buscou-se conhecer o período de 

atuação do professor na área de educação, se possui algum curso especifico para atuar na EJA, 

se encontrou dificuldades para encontrar cursos de especialização na área de educação de 

jovens e adultos, a importância da formação continuada para a prática docente, e por último a 

influência que a formação continuada exerce na prática pedagógica na EJA. 
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2 MARCO TÉORICO 

 

 Foi realizado um levantamento teórico a respeito da Formação Continuada para 

professores, em especial a formação continuada dos professores da EJA. Os principais autores 

que subsidiaram o estudo foram: Tardif (2010), Gadotti (2005), Silva (2008), Andaló (1998), 

Cordeiro (2006), Cró (1998), Freire (1996) e Saviani (2009). 

 

2.1 HISTORICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

A necessidade da formação docente já fora preconizada por Comenius, no século XVII, 

e o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores teria sido 

instituído por São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário 

dos Mestres (Duarte, 1986, p. 65-66). Já no Brasil, segundo Saviani, a questão da formação de 

professores emerge de forma explícita após a independência, quando se cogita da organização 

da instrução popular. 

Saviani (2009, p.143), ao observar as questões pedagógicas em articulação com as 

mudanças que se processam na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos, dividiu 

em seis períodos a história de formação de professores no Brasil:  

 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse período se 

iniciou com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os 

professores a se instruírem no método do ensino mútuo, às próprias expensas; 

estendeu-se até 1890, quando prevaleceu o modelo das Escolas Normais.  

2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), cujo 

marco inicial foi a reforma paulista da Escola Normal, tendo como anexo a escola-

modelo.  

3. Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), cujos marcos foram as 

reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de 

Azevedo em São Paulo, em 1933.  

4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971).  

5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-

1996).  

6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o 

novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006).  

 

De acordo com Tardif (2010), um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma 

coisa e cuja função consiste em levar esse saber a outros. 

Segundo Ferreira (2001, p.559), professor é “[...] aquele que ensina alguma ciência, que 

transmite algum conhecimento”. 

Já para Cró (1998, p. 32), o professor por ela tratado como educador:  
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[...] é aquele que, com todo o seu empenho, toda a sua vontade, toda a sua arte e toda 

a sua competência, trabalha na realização de um projecto educativo com a ajuda 

daqueles que também estão implicados e aproveita os recursos materiais ou 

tecnológicos e humanos susceptíveis de tornar o processo pedagógico mais eficaz e 

optimizador. 

 

Mas, no âmbito da educação, ser professor vai além destas definições, sendo que Paulo 

Freire (1996, p.21) defende o ser educador e enfatiza que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e ou construção”.  

Desse modo compreende-se que o professor é aquele que domina os conhecimentos e os 

coloca em prática, visando, sobretudo a construção e o desenvolvimento dos saberes de seus 

alunos – respeitando, os conhecimentos prévios e as diversidades culturais, sociais, 

econômicas e intelectuais. Tendo a responsabilidade de ajudar na formação de cidadãos 

críticos, conscientes e atuantes na sociedade. 

Sendo assim, a fonte para aquisição dos saberes de um professor será evidenciada no 

quadro a seguir, como também seus modos de integração ao trabalho docente. 

 

Quadro 1  

Os Saberes dos Professores 
 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores. 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior. 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pre-

profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério.  

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de formação 

de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho. 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência da 

profissão, na sala de aula e 

na escola. 

A prática do oficio na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho, e 

pela socialização 

profissional. 

Fonte: Tardif (2010, p. 63) 
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Conforme visualização no quadro 1, o saber profissional de uma professor está, de um 

certo modo, com influência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

tanto individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares 

de formação, etc.  Esses saberes servem de base para a formação e o ensino dos professores. 

As novas diretrizes do Ministério da Educação sobre Formação de Professores para a 

Educação Básica, segundo Barcelos; Villani (2006, p.74) convocam os formadores de 

professores a refletirem sobre dois aspectos:  

 

Tornar a formação inicial de professores um efetivo projeto coletivo, capaz de 

envolver a instituição formadora e o conjunto de formadores, e estabelecer uma 

parceria com a escola, na qual estagiários, professores e supervisores de estágio, 

juntos, possam aprender a trabalhar profissionalmente no cotidiano escolar.  

 

A união da instituição formadora de professores com a escola é muito importante, 

considerando que a formação do professor não acaba com licenciatura, pois é a partir desse 

ponto que ele precisa buscar a continuidade de seus estudos para se atualizar e refletir sobre 

sua pratica pedagógica. 

 

Quadro 2   

Prática e Consciência Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tardif (2010, p.214.) 

 

A figura acima sugere que o saber experiencial dos professores é um saber composto, 

no qual estão presentes conhecimentos discursivos e intenções conscientes, assim como 

Consciência Profissional: tudo o que um professor sabe dizer a respeito de suas atividades 
(conhecimentos discursivos, explícitos: objetivos, motivos, justificações, intenções, 

projetos, razões de agir, etc.) 

 
Antecedentes pessoais 
do professor ligados à 
sua história de vida, 
à sua personalidade 

e à sua aprendizagem da 
profissão 

 

Trabalho do 

Professor 

 
Consequências não-
intencionais de suas 

atividades 
 

Consciência Prática: tudo o que um professor faz e diz na ação (regras, competências 
implícitas, saber-fazer, rotinas, etc.) 
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competências práticas que se revelam especialmente através do uso que o professor faz das 

regras e recursos incorporados à sua ação. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

De acordo com Andaló (1995), é comum pensar que a busca pelo aperfeiçoamento 

docente, formação continuada, faça parte de uma questão atual, entretanto essa preocupação é 

antiga, e de hora em hora é chamada para suprir as necessidades do sistema de ensino.  

 É a partir das décadas de 1980 e 1990 que algumas preocupações em relação à 

formação inicial e continuada de professores ganham repercussão, principalmente em países 

da Europa e da América. A preocupação e a insatisfação com a qualidade de ensino oferecido, 

fez com que se iniciasse um movimento de reivindicações por melhorias na educação.  

 Gatti (2008, p.62) lembra que: 

 

Na última década, a preocupação com a formação de professores entrou na pauta 

mundial pela conjunção de dois movimentos: de um lado, pelas pressões do mundo 

do trabalho, que se vem estruturando em novas condições, num modelo 

informatizado e com o valor adquirido pelo conhecimento, de outro, com a 

constatação, pelos sistemas de governo, da extensão assumida pelos precários 

desempenhos escolares de grandes parcelas da população. Uma contradição e um 

impasse. Políticas públicas e ações políticas movimentam–se, então, na direção de 

reformas curriculares e de mudanças na formação dos docentes, dos formadores das 

novas gerações. 

  

 Formação Continuada de professores: uma análise das modalidades e das práticas em 

estados e municípios brasileiros, documento da Fundação Carlos Chagas (2011, p.36) 

apresenta dados sobre a formação continuada Brasil, informando que, 

 

[...] a partir de 1998, o MEC procurou identificar modalidades de Formação 

Continuada de professores que permitissem a implementação adequada dos PCNs. 

Para que fosse possível, fez-se necessária uma ampla e aberta reflexão a respeito da 

função docente, da prática pedagógica e do desenvolvimento profissional dos 

professores, que resultou na proposta de uma nova estratégia para a formação 

docente, pautada em competências: os Parâmetros Curriculares em Ação. A proposta 

desse projeto era incentivar a apropriação coletiva do conhecimento pedagógico, 

aperfeiçoando a formação do professor em particular e o coletivo docente em geral, 

para que ambos pudessem oferecer um ensino de mais qualidade a seus alunos [...]. 

  

As políticas de formação em curso e seus desdobramentos de natureza política, 

econômica e social, têm suscitado, na comunidade acadêmica, intenso debate e, inclusive, 

movimentos de resistência, o que denota a grande preocupação com o trabalho simbólico de 

proposição e imposição de tendências e orientações, que influem nas formas de pensar da 
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sociedade e na atuação política mais ampla. No entanto, conforme a Fundação Carlos Chagas 

(2011, p.10), “é preciso reconhecer que as práticas e políticas de formação têm mudado, e 

conhecê-las implica um exercício de análise que permita considerar tanto restrições, 

limitações e equívocos quanto suas possibilidades de ação e avanço”. 

A Formação Continuada visa um permanente aperfeiçoamento do professor, 

auxiliando-o em suas tarefas cotidianas em sala de aula, colocando em reflexão sobre suas 

práticas pedagógicas e visando possíveis melhorias em seu dia a dia. Como afirma Pérez 

(apud MENEZES, 1996, p. 80), “na formação continuada e permanente trata-se de capacitar 

os professores para que exerçam com êxito razoável sua tarefa profissional”.  

  E ainda, segundo Freiberger; Berbel (2010), a atual política educacional trata 

precariamente a formação inicial do professor, essa formação se dá de forma precarizada e 

aligeirada, tal realidade faz com que o professor busque constantemente uma capacitação 

através de cursos de formação continuada que lhe dê subsídios para lidar com a realidade 

escolar na qual está inserido.  Na pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2011, p.13): 

 

Uma ideia bastante arraigada na Formação Continuada é a de que ela se faz 

necessária em razão de a formação inicial apresentar muitas limitações e problemas, 

chegando, em muitos casos, a ser de extrema precariedade. Nesse sentido, a 

Formação Continuada decorre da necessidade de suprir as inadequações deixadas 

pela formação inicial, que repercutem fortemente no trabalho docente. 
 

Enquanto não houver melhorias na formação inicial a formação continuada ainda 

continuará a assumir a obrigação de suprir as faltas deixadas pela primeira, ou seja, enquanto 

não se fechar as lacunas da formação inicial a formação continuada será posta em prática de 

maneira errônea.  

Com isso não queremos afirmar que um professor que teve uma boa formação inicial 

não tenha que durante sua caminhada profissional, buscar novos cursos de aperfeiçoamento, 

mas que essa busca deve ser permeada apenas visando melhorar a prática docente, em outras 

palavras, conforme documento da Fundação Carlos Chagas (2011, p.18), “[...] tanto 

professores que acabaram de se formar quanto os que já se encontram lecionando precisam 

passar por essa modalidade de formação profissional [...]”. 

 Ainda em relação à busca pela formação continuada, Gadotti; Romão (2005, p.81) 

afirmam que  “[...] assim, o processo não se esgota na formação inicial, mas continua durante 

todo o processo. Portanto, é necessário um processo de formação permanente”.  E Pérez (apud 

MENEZES, 1996, p.71) acrescenta que “na formação continuada e permanente trata-se de 

capacitar os professores para que exerçam com êxito razoável sua tarefa profissional”.  
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De acordo com Villani et al (2002 apud BARCELOS; VILLANI, 2006, p.74), “de 

modo geral os professores envolvidos em projetos de formação continuada apesar de 

frequentarem os cursos de aperfeiçoamento continuam tendo dificuldades para colocá-la em 

prática no ambiente escolar”. Talvez tais dificuldades se apresentam devido ao modo como 

são abordados os cursos em relação a pessoa do professor. Assim está referenciado no 

documento da Fundação Carlos Chagas (2011, p.15): 

 

O primeiro deles centra a atenção no sujeito professor. Vários tipos de suposição 

embasam essa vertente, entre elas as seguintes: (i) uma maior qualificação dos 

docentes em termos éticos e políticos levará os professores a aquilatar melhor sua 

importância social, seu papel e as expectativas nele colocadas, levando-o, assim, a 

conferir um novo sentido a sua profissão; (ii) a formação inicial dos docentes é 

aligeirada e precária, de modo que é central ajudá-los a superar os entraves e as 

dificuldades que encontram no exercício profissional, relativos à falta de 

conhecimentos científicos essenciais, de habilidades para o adequado manejo da sala 

de aula e, ainda, de uma visão objetiva sobre temas que se manifestam 

constantemente no dia a dia escolar, como violência, uso abusivo de drogas, 

gravidez e/ou paternidade na adolescência etc.; (iii) os ciclos de vida profissional 

precisam ser considerados em uma visão ampla, holística, de formação continuada, 

na qual se consideram a experiência no magistério, as perspectivas que marcam as 

várias faixas etárias, seus interesses e suas necessidades.  

 

 Nessa primeira relação professor-formação continuada, a atenção volta-se a figura do 

professor, logo o trabalho foca apenas em melhorar as dificuldades relacionadas ao docente, 

negligenciando-se assim outras questões da prática pedagógica.   

Em oposição às palavras de Villani; Cooke et al (1993, apud  NUNES, 2008, p.103), 

aponta-se que  “a literatura científica tem sugerido que professores expostos a cursos e 

práticas de pesquisa em programas de formação ou aperfeiçoamento de professores tendem a 

apresentar uma atitude mais positiva a respeito da realização de pesquisas em sala de aula”. O 

que leva a indagação de que talvez seja necessário pensar em formação continuada além de 

curso para professores, como a defendida pela Fundação Carlos Chagas (2011, p.15): 

 

O segundo grupo de estudos sobre Formação Continuada de docentes, 

diferentemente, não mira o desenvolvimento do professor individualmente 

considerado, e sim aquele das equipes pedagógicas (direção, coordenação, corpo 

docente) das escolas, devendo ocorrer, prioritariamente, no interior de cada uma 

delas, à luz dos problemas que enfrentam. Os estudos dessa vertente dividem-se em 

dois subgrupos:  

(i) aqueles que entendem ser o coordenador pedagógico (CP) o principal responsável 

pelas ações de formação continuada na escola; e  

(ii) aqueles que buscam fortalecer e legitimar a escola como um lócus de formação 

contínua e permanente, possibilitando o estabelecimento, nela, de uma comunidade 

colaborativa de aprendizagem. Vejamos, a seguir, como se configuram esses 

distintos pontos de vista, reiterando que eles não são, de maneira nenhuma, 

excludentes. 
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 No segundo grupo apresentado, o trabalho realizado, objetiva alcançar toda a equipe 

pedagógica, aqui a relação estabelecida é equipe-formação continuada.  

Como se vê ainda é oportuno e necessário aprofundar as discussões sobre como – e 

mediante quais circunstâncias – a Formação Continuada tem contribuído para o 

desenvolvimento dos professores e para a qualidade dos processos educativos no país, visto 

que existem controvérsias entre os autores que abordam a questão.   

 

2.3 A ORIGEM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

 

A EJA caracteriza-se como uma modalidade da Educação Básica nas etapas de ensino 

Fundamental e Médio – conforme regulamenta os termos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). 

Segundo Galvão; Soares (2004), a educação de adultos existe desde o período colonial. 

Podendo-se dizer que ela ocorria juntamente com a educação e catequese das crianças 

indígenas, sendo assim realizada com índios adultos e por parte dos jesuítas que apreendeu a 

língua desse grupo para catequiza-los e educa-los. 

Em 1967 com o objetivo de alfabetizar funcionalmente e promover uma educação 

continuada o governo militar, criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Com 

esse programa a alfabetização ficou restrita à apreensão da habilidade de ler e escrever, sem 

haver a compreensão contextualizada dos signos. 

Com o fim do Mobral em 1985, surgiram outros programas de alfabetização em seu 

lugar como a Fundação Educar, que estava vinculada especificamente ao Ministério da 

Educação. O seu papel era de supervisionar e acompanhar, junto às constituições e secretarias, 

o investimento dos recursos transferidos para a execução de seus programas. 

As políticas educacionais mais expressivas relacionadas à EJA têm seu início com a 

constituição de 1988, ao assegurar que todas as pessoas tivessem acesso à educação, sendo 

reforçado na LDBEN nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. De acordo com a LDBEN, 

ficou determinado que o Plano Nacional de Educação fosse elaborado em concordância com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, e com base na LDBEN, foi constituída a EJA 

como modalidade de ensino, através da resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Ressalta-se ainda o direito a jovens e adultos à educação adequada às suas necessidades 

peculiares de estudo, e ao poder público fica o dever de oferecer esta educação de forma 

gratuita a partir de cursos e exames supletivos, como pode ser visto no artigo abaixo: 
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Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§1° Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§2° O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permaneça do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  

 

Dessa forma, a LDBEN 9.394/96 enfatiza a responsabilidade do governo de conceder, 

ao educando adulto, o ingresso à modalidade de ensino especifica as suas necessidades, que 

valorizem suas especificidades e principalmente favoreça meios apropriados para a formação 

educacional de forma a integrar esse educando na sociedade, possibilitando a construção do 

pensamento crítico nos educandos, sendo assim, capaz de agir e refletir segundo o bem 

comum. 

Segundo a Declaração de Hamburgo (1997, p. 19-20), a educação de adultos:  

 

[...] pode modelar a identidade do cidadão e dar um significado à sua vida. A 

educação ao longo da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, 

como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e 

disparidades econômicas. Engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou 

informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas 

habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas 

e profissionais, direcionando-as para as satisfação de suas necessidades e as de sua 

sociedade. A educação de adultos inclui a educação formal, a educação não-formal e 

o espectro da aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade 

multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na pratica devem ser 

reconhecidos. 

 

E ainda, conforme Paiva (2002, p.17), a EJA pode ser conceituada como:  

 

[...] toda a educação destinada àqueles que não tiveram oportunidades educacionais 

em idade própria ou que tiveram de forma insuficientes, não logrando alfabetizar o 

obter conhecimentos básicos correspondentes aos primeiros anos do curso 

elementar. Nesse sentido a educação de adultos identifica-se como educação popular 

devido à conotação classista de seletividade de nosso sistema de ensino. 

 

Fundamentando-se na Proposta Curricular para a EJA, Brasil (2002, p.17), encontra-se a 

definição: “A modalidade da Educação Básica e como direito do cidadão, afastando-se da 

ideia de compensação e suprimento e assumindo a de reparação, equidade e qualificação – o 

que representa uma conquista e um avanço”. 

Conforme as funções da EJA (reparadora, equalizadora e qualificadora) elencadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), Brasil (2000), reparar o tempo perdido e as 

distorções passadas sofridas por jovens e adultos das classes mais baixas da população, 
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acabando assim com preconceito existente na sociedade, pois é sabido que em nosso dia-a-dia 

as pessoas que não sabem ler e escrever são discriminadas e vítimas de desigualdades sociais. 

Equalizar seria criar condições educacionais para que jovens e adultos que antes não tiveram 

acesso à escola, possam ter oportunidades educacionais, oportunidades de emprego, de 

obtenção de saberes práticos iguais aos outros setores da sociedade. A função qualificadora da 

EJA busca não preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho, não que isso não seja 

importante, mas busca prepara-los para a vida em todos os seus aspectos, sociais, políticos e 

econômicos. 

Uma das principais características da EJA é a de permitir que seus frequentadores 

exerçam a cidadania e consigam interagir no mundo, de permitir que eles expandam seus 

horizontes e consigam ser atuantes e reflexivos, exercendo assim, várias funções em suas 

vidas. 

 

2.4 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS E SUAS INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

É inegável que apesar de a EJA possuir características próprias e especificas nos 

objetivos de elaboração de conteúdos curriculares, existem poucas metodologias e estratégias 

didáticas exclusivas para o desenvolvimento da pratica pedagogia nessa modalidade de 

ensino. Por ser uma modalidade de ensino com características muito peculiares, precisa ser 

pensada de forma diferente das outras modalidades educacionais, e por isso o professor 

precisa contemplar os diferentes saberes necessários à realização da prática docente, incluindo 

a seleção de conteúdos relevantes e necessários a tal realidade. Nesse sentido o professor 

precisa ter sensibilidade para adequar a aula ao contexto social, considerando a motivação que 

leva aos alunos, conforme Brasil, (2002, p.88): 

 

O desenvolvimento das potencialidades dos alunos jovens e adultos pressupõe que 

se tome como ponto de partida o respeito por suas necessidades especificas e seus 

saberes construídos ao longo da vida, e como meta o acesso a conhecimentos 

relevantes, o que é uma contraposição à ideia de que é preciso fazer uma seleção de 

conteúdos que preencha vazios daquilo que não estudaram quando crianças. 

 

O modo de aprender de jovens e adultos, é diferente do das crianças, pois já dispõem de 

um amplo mundo de conhecimentos práticos e concepções mais ou menos cristalizadas sobre 

diversos aspectos da realidade social e natural, sendo então necessário que o professor 

descubra como transformar esse conhecimento prático em conhecimentos escolares. 
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A aprendizagem de jovens e adultos, muita das vezes, também está condicionada ao fato 

de se conhecer as realidades dos alunos, pois para se chegar as suas necessidades tem que se 

conhecer primeiro as suas realidades, e a partir desses conhecimentos, procurar entender quais 

são as exigências, expectativas, interesses e desejos. 

Ao se tratar da formação do professor que atua na EJA, percebe-se que se necessita 

urgentemente de uma atenção especial, tanto na formação inicial quando no processo da 

formação continuada. A preocupação quanto à formação do professor que leciona na EJA se 

refere a alguns cursos de formação inicial de professores que estão privados de disciplinas que 

enfatizem o ensino e a aprendizagem de jovens e adultos. 

Para a qualificação profissional do professor que atende a educação básica, a atual 

LDBEN, Brasil (1996) estabelece alguns critérios: 

 

Art. 61. A formação de profissionais de educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 

e outras atividades.  

  

Deste modo, para a efetiva prática docente é congruente a formação profissional 

adequada de forma a atender as especificidades que caracterizam os diferentes níveis de 

modalidade de ensino, inclusive a EJA, sendo necessário, conforme Tardif (2010, p.230): 

 

[...] compreender a natureza do ensino, é absolutamente necessário levar em conta a 

subjetividade dos atores em atividade, isto é, a subjetividade dos próprios 

professores. Ora um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente determinado por 

mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que 

assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que 

possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a 

partir dos quais ele a estrutura e a orienta. Nessa perspectiva, toda pesquisa sobre o 

ensino tem, por consequente, o dever de registrar o ponto de vista dos professores, 

ou seja, sua subjetividade de atores em ação, assim como os conhecimentos e o 

saber-fazer por eles mobilizados na ação cotidiana. 

 

Como forma de corrigir esse déficit de cursos de formação docente, vale a pena ressaltar 

a importância da formação continuada do profissional da educação. Especialmente o professor 

da EJA, que em sua formação inicial não tem recebido um apoio pedagógico específico para 

atuar nesta modalidade de ensino, dando garantia de uma prática docente satisfatória.    

Por se tratar de um ensino que atende as pessoas mais vividas; ou seja, pessoas que 

trazem, consigo uma carga de conhecimento adquiridas ao longo da vida, é necessário que o 
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currículo pedagógico da EJA se direcione em práticas didáticas que estejam adequadas a 

realidades da vida dos alunos que a frequentam. 

Faz-se necessária a formação continuada do profissional em educação, a partir da 

atualização dos currículos pedagógicos a serem aplicados em sala de aula, como também o 

embasamento de forma coerente de sua didática, tendo em vista a desenvolver melhor as 

capacidades e habilidades múltiplas de seus alunos. 

O professor deve compreender que a EJA não é somente um modelo de ensino 

reparador, mas conscientizador, formador, disciplinador, sendo que o professor atua como 

mediador do desenvolvimento das aprendizagens e aquisições de novos conhecimentos, como 

também transformador, quer possibilita a construção da cidadania, entre outras qualificações. 

E mais, conforme Perez (2003, p.45): 

 

A formação continuada de professores que lecionam para jovens e adultos, mais que 

uma necessidade, representa uma oportunidade de (re)criação da pratica docente, 

pela definição que seja sempre provisória e permanente de regras e objetivos a serem 

obtidos, pela ampliação das aprendizagens individuais e coletivas e pela afirmação 

de ações que potencializam processos de mudanças, latentes ou em curso. 

 

O ensino para a educação de jovens e adultos precisa necessariamente ser planejado, 

organizado e desenvolvido, diferentemente de como é o ensino para as crianças, pois por se 

tratar de um público de faixa etária diferente o conteúdo a ser pensado e desenvolvido pelo 

professor necessita de um planejamento mais especifico que possibilite ao aluno a liberdade 

do pensamento, da criação, do desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e atenda suas 

necessidades de aprendizado. 

A formação continuada possibilita ao professor rever sua prática pedagógica, 

proporcionando avaliar e atualizar os métodos que disponibiliza para o desenvolvimento das 

capacidades de aprendizado dos seus alunos. Sobre a importância da formação continuada 

para o processo de aperfeiçoamento profissional, sobre o qual, Barbosa; Oliveira (2007, p.11) 

fazem a seguinte análise: 

 

É fundamental que o professor da EJA busque além de sua formação inicial, novos 

confrontos teóricos em momentos de educação continuada. Esta forma de 

capacitação deve inicia-se na escola, através de discussões coletivas, estudos e, 

estender-se para cursos específicos da temática que envolve o trabalho pedagógico 

com jovens e adultos. 

 

Nesse sentido o educador da EJA terá de buscar conhecer cada vez melhor os conteúdos 

a serem ensinados, atualizando-se constantemente. Proporcionando uma reflexão sobre as 
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práxis pedagógica a qual disponibiliza para desenvolver os conhecimentos e as capacidades 

intelectuais dos seus alunos, buscando assim uma forma diferenciada para adaptar o conteúdo 

que deverá ser estudado em sala de aula. 

Sendo assim, cabe ao professor uma responsabilidade grande, a de formar cidadãos 

aptos para o meio de trabalho, de orientá-los a compreender e entender de maneira crítica e 

positiva a sociedade que vivem, e paralelamente cabe a instituição escolar o dever de prestar 

os melhores meios metodológicos e pedagógicos que possibilitem ao aluno condições 

favoráveis ao desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS – PESQUISA DE CAMPO 

 

Com o intuito de relacionar as informações apresentadas na fundamentação teórica da 

presente pesquisa com a atual situação da formação docente do professor da EJA e o processo 

de formação continuada, tornou-se pertinente a aplicação da pesquisa de campo no objetivo 

de colher dados que respondessem ao problema levantando no desenvolvimento da pesquisa. 

A coleta de dados foi feita em uma escola da rede pública municipal de Porto Velho 

através de cinco entrevistas realizadas com base em questões anteriormente formuladas. 

Sendo entrevistadas quatro professoras do primeiro segmento da EJA a supervisora de uma 

escola pública municipal de Porto Velho. 

 

3.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS PROFESSORAS 

 

Seguem as análises das respostas apresentadas nas entrevistas realizadas como as 

professoras que trabalham com a EJA. A transcrição dos dados coletados através de entrevista 

aos professores será apresentada de forma fidedigna, considerando as palavras e frases 

conforme foram ditas pelos entrevistados, sendo utilizado um gravador a fim de preservar as 

respostas dadas pelas professoras. 

 

Quadro 3  

Formação Acadêmica 

 

Professoras Questão 01 – Qual sua formação acadêmica? 

1ª série Geografia, trabalhava na EJA no 2º segmento, possui Magistério. 

2ª série Sou formada em Pedagogia. 

3ª série Pós graduada em supervisão e orientação escolar – Pedagogia. 

4ª série Pedagogia. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014.              

 

A primeira pergunta da entrevista teve o objetivo de saber qual a formação acadêmica 

das professoras. Conforme o respondido pelas entrevistadas, todas são graduadas, portanto 

teoricamente são formadas adequadamente para o trabalho docente.  

Sobre a formação inicial, Cró (1998, p.31) afirma: 

 

Por princípio a formação inicial dos educadores e dos professores deverá ser a que 

fará deles aquilo que esperam os sistemas educativos de hoje, ou seja, tem a ver com 

a concepção de educação, de pedagogia, etc., face a uma concepção de homem e de 

sociedade.  
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A formação inicial é uma fonte muito importante de conhecimento, sem a qual não 

poderiam atuar, pois é no momento da formação que professores tem o primeiro contato com 

a didática e metodologias que serão utilizadas durante a prática pedagógica. 

 

Quadro 4 

Tempo de Serviço na EJA 

 

Professoras  Questão 02 – Há quanto tempo leciona para a EJA? 

1ª série + de 18 anos. 

2ª série + ou – 1 ano. 

3ª série + ou - 18 anos. 

4ª série 8 anos. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Com relação ao tempo em que trabalham na EJA, de acordo com as respostas obtidas, 

concluem-se que, com exceção de uma professora que atua há pouco tempo na EJA, as 

demais possuem um tempo razoável de trabalho nessa modalidade de ensino, fato este muito 

importante, pois a experiência conta muito na hora de resolver  problemas e planejar as 

práticas pedagógicas em sala de aula. Para Tardif (2010, p.38-9), 

 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, desenvolve saberes específicos, baseado em seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.    

 

Vale lembrar que o tempo de trabalho na sala de aula proporciona experiências 

riquíssimas, pois o professor adquire conhecimento neste espaço, e percebe a melhor maneira 

de agir para auxiliar os alunos que estão com dificuldade para aprender. 

 

Quadro 5 

Formação para Trabalhar na EJA  
 

Professoras Questão 03 – Você fez algum curso de formação especifica para 

trabalhar na EJA? 

1ª série Eu não fiz porque na época que teve o curso de formação continuada 

para a EJA eu não pude terminar o curso por motivo de saúde, isso já 

tem uns quatro anos. 

2ª série Não. Não fiz. 

3ª série Não, nunca teve curso assim de formação continuada não, já houve 

palestras, já houve seminários, mas curso mesmo não. 

4ª série Não, só na época da graduação que tivemos disciplinas para a 

educação de jovens e adultos. 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 
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Quanto à formação especifica para trabalhar na EJA, a maior parte das professoras, 

responderam que o conhecimento para atuar nessa modalidade de ensino aconteceu através de 

disciplinas do curso de pedagogia. Percebe-se que a formação inicial não é direcionada para 

atender a EJA, e na realidade, as professoras começam a se aprofundar nas teorias sobre a 

EJA quando já estão atuando em sala de aula. 

Atualmente, ao discutir sobre tal realidade que percorre as salas de aula na EJA, se vê a 

necessidade do professor procurar especializar-se na área em que atua, principalmente porque 

o trabalho educativo estabelece mudanças nas práticas educativas. Segundo Leal (1996, p.45), 

é necessário: 

 

[...] um repensar do cotidiano escolar, onde o professor não tenha por função apenas 

“estar” em sala de aula, “ministrar” aulas, mas também qualificar-se para tais 

funções. Deve fazer parte de seu trabalho um constante (re) formar-se, (re) 

capacitar-se, atualizar-se, imprimindo nova vida ao conjunto da escola. 

 

Ou seja, o professor precisa reconhecer a necessidade de especialização em cursos de 

formação continuada que auxiliem o mesmo em seu aprendizado docente. Dando 

continuidade a esse raciocínio, a próxima pergunta questiona as professoras sobre 

dificuldades encontradas por elas na busca pela sua especialização ou formação continuada 

envolvendo a EJA. 

 

Quadro 6 

Dificuldades encontradas em relação a cursos 

 

Professoras Questão 04 – Já teve dificuldade para realizar curso de formação 

continuada na EJA? 

1ª série Não, até agora não. 

 

2ª série 

Bom, nunca fiz nenhum curso, se isso for dificuldade, nunca surgiu, 

nunca fui convidada. 

 

 

3ª série 

Não teve oportunidade ainda para gente estudar, pois quem realiza os 

cursos é a prefeitura, nós apenas somos estudantes dos cursos, mas só 

que até hoje ainda não chegou nenhum documento convocando os 

professores para fazer nenhum curso de formação continuada, apenas 

palestras e alguns seminários. 

 

 

 

4ª série 

Por minha parte não, o curso que tenho eu aproveito, porem na EJA 

não há muita oportunidade, o que acontece são encontros geralmente 

no início do semestre é realizado pela própria secretaria de Educação. 

Onde os professores expõem os trabalhos que já foram realizados, 

aqueles trabalhos que deram certos para motivar outros, pra das 

ideias, mas assim de ter especifico de formação continuada para a 

educação de jovens e adultos não. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 
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De acordo com as respostas pode-se identificar que todas as professoras entrevistadas 

não tiveram acesso a cursos de formação continuada específicos para o trabalho docente na 

EJA. Com base nesses relatos entende-se que faltam cursos voltados para o exercício 

pedagógico nessa modalidade, sendo que Barcelos (2009, p.91-2) lembra: 

 

O trabalho docente [...] carrega consigo algumas necessidades básicas e 

permanentes. Uma delas é a da formação continuada e/ou permanente. A educação 

de jovens e de adultos já nasceu com esta preocupação na medida em que, na sua 

formação inicial, são raros os cursos de licenciatura e de pedagogia que contemplam 

em suas diretrizes curriculares esta modalidade de ensino. Mesmo não sendo esta 

mais uma das debilidades especificas da EJA ela é uma das mais sentidas.  

 

Prova do quanto faz falta a formação continuada é que nos depoimentos das 

professoras é muito frequente a queixa de falta de formação e de conhecimento para trabalhar 

com a EJA. 

 

Quadro 7 

Possibilidade de Formação Continuada 

 

Professoras Questão 05 – Na escola em que você trabalha existe formação 

continuada na sua área de atuação? 

1ª série Não existe. 

2ª série Não. EJA não. 

 

3ª série 

Na EJA não, só existe no ensino regular, formação continuada do 

PNAIC [Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa] pelo 

ensino regular, agora na EJA não existe nenhuma formação 

continuada.  

4ª série Não. 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Quanto a pergunta sobre existência de formação continuada na sua área de atuação, as 

professoras responderam que não existe a formação formalizada na escola, porém relataram 

que para amenizar essa falta, elas trocam experiências, e que isso ajuda a  amenizar as 

dificuldades encontradas em sala de aula. 

Santos (1998 apud COSTA, 2005, p.19-20) defende que a prática da formação 

continuada precisa investir na qualificação docente com vistas a melhoria da prática docente 

em questão. 

 

[...] objetivando a melhoria da prática pelo domínio de conteúdos e de métodos. 

Com efeito, as discussões giram em torno de um ensino qualificado, onde a teoria e 

pratica encontram uma ressignificação fugindo da eterna dicotomia que as envolve. 

A prática, aliás, é [...] um elemento indispensável na formação continuada, pois está 
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só terá um sentido real, na medida em que responda às necessidades levantadas 

pelos professores. E é nessa formação, na relação direta entre teoria e prática, que se 

dará a reelaboração dos saberes.  

 

Para que a prática pedagógica do professor da EJA tenha êxito é importante que eles 

tenham acesso a formação continuada, obtendo assim diversas possibilidades de desenvolver 

sua didática de uma maneira mais estruturada e ampla. 

 

Quadro 8 

Importância da Formação Continuada 

 

Professoras Questão 06 - Você acredita que a formação continuada é 

importante para melhorar seu trabalho em sala de aula? 

Justifique sua resposta. 

 

1ª série 

Com certeza, a formação continuada é como se fosse um Ápice, é um 

apoio para o trabalho da EJA. Ela deve existir tinha que ter sempre, 

deveria acontecer todos os anos, ou então de 6 em 6 meses. 

2ª série Com certeza, toda formação é importante, contribui para que eu faça 

melhor meu trabalho. 

 

 

3ª série 

Com certeza, pois nós já temos experiência em formação continuada 

no ensino regular. Agora estamos fazendo o PNAC, ano passado 

fizemos de português, esse ano estamos fazendo de matemática e 

todas as atividades que a gente aprende no curso a gente desenvolve 

com os alunos na sala e com isso eles ganham, porque eles têm maior 

desenvolvimento, maior desempenho e eles melhoram também no 

aprendizado. 

 

 

4ª série 

Com certeza, qualquer curso é importante principalmente de 

formação continuada. Exemplo: terminei a faculdade em 2008, no 

ano em que comecei a lecionar na educação de jovens e adultos, de lá 

para cá muitas coisas já aconteceram, muitas novidades já veem 

acontecendo e a gente finda ficando lá trás, sem ter novidades e 

inovações. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Sobre a importância da formação continuada, as professoras responderam que acreditam 

que ela é um importante manancial de conhecimento e de avanços para a prática docente em 

sala de aula, pois através dela podem estar em constante renovação de sua aprendizagem e 

refletindo sobre como melhorar a prática pedagógica em sala de aula. Assim, conforme Cró 

(1998, p.31), “deve facilitar ao educador a tomada de consciência do seu valor profissional, de 

lhe fornecer meios e instrumentos de acção e uma formação sempre contínua e continuada 

para além da inicial”. Percebe-se que as professoras possuem a compreensão que na formação 

continuada, no contato com a teoria e conversas sobre as mesmas, o professor, tem a 

possibilidade de acesso a novas ideias que podem ajudar na prática pedagógica. 
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Quadro 9 

Estratégias na Prática Pedagógica na EJA 

 

Professoras Questão 07 - Que estratégias têm desenvolvido para resolver as 

dificuldades enfrentadas na prática pedagógica em sala de aula? 

 

1ª série 

Primeiro a gente busca aquilo que o aluno tem aquilo que se pode 

aproveitar deles, até porque não temos muitos recursos, aproveitamos 

os recursos da escola e aquilo que eles usam no dia a dia deles da 

convivência deles. 

 

 

2ª série 

Procuro ler quando vou fazer algum conteúdo, passar um conteúdo 

novo, procuro outros materiais, além dos materiais que tem aqui na 

escola, procuro me informar mesmo e a partir das dificuldades que 

vão surgindo no ensino com meus alunos, procuro trabalhar com 

coisas práticas, aulas práticas, objetos lúdicos. 

 

 

 

 

3ª série 

Nós professores da EJA, nós usamos a seguinte forma, trabalhamos 

com alguns materiais que vem especifico para o ensino regular. A 

gente adquire os materiais e aperfeiçoa alguns jogos e trabalha com a 

EJA. Trabalhamos com pesquisas na internet com outros livros que 

não sejam da EJA, porque não tem especifico, apenas o livro didático 

deles da EJA. A gente vai adaptando da forma que seja melhor para 

os adultos. Existem materiais, existem textos que não tem como 

trabalhar com adultos porque é muito infantil, então a gente procura o 

que tem mais haver com a fase adulta. 

 

 

 

4ª série 

Então a maior dificuldade é a evasão na educação de jovens e adultos, 

diante disso tentamos trabalhar para cativar o aluno para não perder 

nosso aluno, que perdendo o aluno vamos trabalhar aonde? Então a 

estratégia é ser compreensiva porque eles trazem muitos problemas 

que tem do dia a dia. Já chegam e dizem que não estão com cabeça 

para aprender, aí dificulta mais a aprendizagem, mas usamos 

estratégia de pesquisa na internet com outros professores da mesma 

área, algumas ideias e assim vamos indos. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Quanto às estratégias para resolver dificuldades em sala de aula, os professores 

procuram aproveitar primeiramente os saberes que os alunos trazem, fazem pesquisas em 

livros, internet e procuram outros professores que trabalham na mesma modalidade de ensino. 

Outra estratégia é ser compreensiva, conversar com os alunos, incentivar para que continuem 

o seu estudo, para com isso diminuir a evasão escolar. 

De acordo com estudos feitos por Cordeiro (2006, p.109): 

 

É fundamental que a formação contínua seja parte do projeto pedagógico das escolas 

para que os professores, ao definirem o que farão num determinado período letivo, 

também estabeleçam o que precisarão estudar para a efetivação daquele projeto 

pedagógico. Nesta perspectiva, é condição primordial a organização de espaços nos 

quais os docentes possam refletir sobre suas práticas desenvolvidas no cotidiano 

escolar e construam alternativas de superação dos problemas. 
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Já Gadotti (2013), enfatiza que para melhorar a qualidade da escola pública é preciso 

investir na formação do professor. Desse modo, torna-se indispensável que o professor esteja 

em constante atualização de seus conhecimentos, realizando cursos de formação continuada, 

que os auxiliará nas soluções de problemas no seu cotidiano escolar. 

   

Quadro 10 

Influência da Formação Continuada para a Prática Docente 

 

Professoras Questão 08 - Em sua opinião, que influencia tem a formação 

continuada na prática pedagógica do professor da EJA? 

 

 

1ª série 

Olha vai melhorar muito no aprendizado do aluno, desenvolvimento 

do aluno, que a pratica da formação continuada vai trazer novas 

ideias, abrir novos horizontes, trazer um trabalho mais dinâmico 

dentro da EJA. Porque a EJA nos últimos anos está esquecida, como 

se ela não pertencesse a escola é um faz de conta. 

 

2ª série 

Bom, acredito que ela pode contribuir para que a gente faça melhor o 

nosso trabalho, que é importante quer exista a formação continuada 

para estar sempre aperfeiçoando o nosso dia a dia. 

 

 

 

3ª série 

Se houvesse o curso de formação continuada seria muito bom, porque 

nós iriamos aprender mais, iriamos entender mais referente a 

educação de jovens e adultos, porque nós temos muita experiência 

mas em relação ao ensino regular, que tem muito material, é 

disponibilizado muitos jogos para educação regular, tanto do 

governo, como da prefeitura e do governo federal, vem muitos jogos, 

muitos livros didáticos, livros de historinhas, mas a EJA nós não 

tivemos ainda nenhum acesso em relação a esse material. 

4ª série Então nessa questão pode ajudar muito, porque a maioria dos 

professores que atuam na educação de jovens e adultos vem da 

correria do dia, de uma outra realidade, e essa formação continuada 

pode ajudar muito em sala de aula, porque são outras características é 

uma outra linguagem e um outro público, com outras dificuldades, 

então pode ajudar muito a questão da formação continuada. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Sobre a influência da formação continuada para a prática docente na EJA, as professoras 

responderam de forma semelhante: que através dela viram novas ideias, possibilidades de 

fazer um trabalho mais dinâmico, novas experiências, que colaboram para melhora do 

conhecimento e para o desenvolvimento da prática pedagógica na EJA, através de obtenção 

de novas metodologias educacionais. A respeito disso, Oliveira (2004, p.105) ressalta: 

 

Um dos problemas que se apresentam ao trabalho na EJA refere-se ao fato de que, 

não importa a idade dos alunos, a organização dos conteúdos a serem trabalhados e 

os modos privilegiados de abordagem dos mesmos seguem as propostas 

desenvolvidas para as crianças do ensino regular. 
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A educação de jovens e adultos, pela sua necessidade diferenciada, exige elaboração de 

propostas que estejam adequadas às especificidades dos alunos, como também auxiliem o 

professor no trabalho docente, para que ele consiga desempenhar sua ação pedagógica 

respeitando a diversidade de saberes dos alunos. 

 

3.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA DA SUPERVISORA 

 

Analisando a entrevista da supervisora, em apêndice, observa-se que ela possui 

formação acadêmica em pedagogia, portanto adequada a sua área de atuação, na qual exerce 

suas funções desde 2003, perfazendo aproximadamente 11 anos de trabalho na supervisão 

escolar. Já na terceira questão, ao ser perguntado se acredita que a proposta de formação 

continuada para professores realizada pela secretaria municipal tem contribuído para um 

ensino de qualidade na EJA, respondeu que tal iniciativa não vem ocorrendo: 

 

Eu penso que se houvesse essa formação, com certeza contribuiria, mas só que eu estou 

atuando na coordenação da EJA esse ano antes eu atuava no ensino fundamental, já atuei no 

ensino médio, mas com EJA primeiro ano que eu trabalho, durante esse período nós não 

tivemos nenhuma formação, durante esse período a única vez que nós nos encontramos com 

o pessoal da SEMED foi para a escolha do livro, e até hoje os livros nem chegaram. Então 

assim eu acredito na formação continuada, porque assim contribui muito porque você é a 

troca de experiência, por exemplo: nós temos professores que começou a trabalhar esse ano, 

mas eu tenho professora com 10 anos de EJA, então quer dizer ela tem uma bagagem e 

nessa formação tem a troca (SUPERVISORA, 2014). 

 

A escola pode ser o local mais adequado para a formação de professores, pois através 

da troca de ideias, de experiências bem-sucedidas ou não, se concorda com Cró (1998, p.88-

89), quando afirma que “em formação, as interacções entre colegas [...] são a oportunidade 

para conceptualizar os processos de formação e aprendizagem e, na escola, uma cultura de 

colegialidade, e o reconhecimento dos processos individuais”. Sabendo que a experiência 

educacional construída ao longo da atuação profissional, a troca de ideias colabora para a 

melhoria de sua prática pedagógica em sala de aula.  

Na resposta dada pela entrevistada percebe-se que não é feito levantamento das 

dificuldades dos professores, pensando na elaboração de cursos de formação continuada, 

contudo é feito planejamento e conversas sobre o que acontece em sala de aula, com relação 

ao aprendizado dos alunos e juntas procuram a melhor forma para resolver o problema. 

Também foi questionado a entrevistada se a formação continuada estimula as 

professoras a refletirem sobre sua pratica de ensino no que ela relatou da seguinte forma: 
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Com base na fala da supervisora alguns cursos contribuem e estimulam o professor a 

refletir sobre sua prática docente, outros não. 

Ao ser perguntado se é realizado um levantamento das necessidades e dificuldades dos 

professores para elaboração de cursos de formação continuada ela respondeu o seguinte: 

 

Assim a gente não faz bem esse levantamento porque assim como nós somos só 4 

professoras então a gente está direto planejando juntos, conversando, inclusive assim quando 

você vai avançar um aluno do semestre pro outro a gente senta e conversa, olha “fulano” vai 

assim, faz o laudo, ele precisa desse acompanhamento então nós já temos isso no termino, 

então a gente já trabalha dessa forma assim, bem planejada, bem elaborada, por exemplo: no 

semestre passado nós tínhamos uma turma que começou com 14 alunos, terminou com 6, 

mas desses 6, 4 eram especiais. E aí a gente não podia retê-los, alguns foram com laudos, o 

professor já ficou tantos anos com ele, agora ele vai avançar, pra ele não desestimular, e você 

sabe que a clientela da EJA tem dificuldade de aprender eles precisam está sendo 

estimulados porque assim é um desgaste muito grande, pois eles já trabalham e já estão em 

uma faixa etária bem, e sendo o ensino fundamental 1, ainda é mais difícil, você tem que 

realmente cativar muito, estimular pra que eles continuem (SUPERVISORA, 2014). 

 

Dando continuidade a entrevista, foi perguntado à supervisora, que influência tem a 

formação continuada para a prática pedagógica dos professores da EJA, ao que a mesma 

discorreu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que a mesma acredita na formação continuada, porém enfatiza que não vê 

investimento na EJA, e isso contribui de certa forma para a evasão escolar.  

As formações continuadas que eu já participei, algumas estimulam outras não tem muito a 

contribuir, porque essas formações continuadas quase não acontecem. A formação 

acontece dentro da escola, entre nós, a secretaria de Educação não esta fazendo essa 

parceria. Se existisse formação continuada seria muito bom para todos, daria uma grande 

os contribuição para os professores em sala de aula (SUPERVISORA, 2014). 

Uma influência muito grande, porque diferencia muito a forma de trabalhar a parceria eu 

acredito muito na formação continuada, a qualificação em serviço é muito importante, 

porque você sabe que em educação cada dia você aprende, essa troca da formação 

continuada é importante porem nós encontramos muitos entraves na hora de fazer essa 

qualificação, porque geralmente o profissional trabalha em duas ou três escolas, na hora de 

fazer essa qualificação eles não querem fazer no horário de serviço, durante esse ano todos 

nós tivemos só uma visita do pessoal da SEMED, porque eles não trabalham a noite, tem 

uma equipe que se reveza, e vão à escola, mas isso é esporadicamente. Eu não vejo 

investimento na educação voltada para a EJA talvez por isso haja um fracasso muito 

grande, desistência talvez por falta de material destinado a EJA (SUPERVISORA, 2014). 
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Em seguida foi perguntado se a escola possui proposta interna de formação continuada 

para os professores que atuam na EJA e a supervisora comentou: 

 

 

 

 

A formação continuada precisa ser articulada ao fazer docente dos professores, pois 

segundo Nóvoa (1999, p.30), “tornando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um 

objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno 

de problemas e de projetos de ação e não de conteúdos acadêmicos”.  

Para finalizar a entrevista, foi perguntado à supervisora qual sua opinião sobre a 

participação dos professores nos cursos de formação continuada, ela respondeu da seguinte 

forma: 

 

 

 

Em sua resposta, a supervisora afirma a importância que tem a formação continuada 

para os professores, quando oferecida. Percebe-se pelo discurso desta, que os cursos de 

formação continuada precisam ser oferecidos a um maior número de professores, 

possibilitando a eles um constante aperfeiçoamento de sua prática e melhorando o seu fazer 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma proposta direcionada não, a gente trabalha assim porque faz o planejamento. Não 

temos uma proposta interna (SUPERVISORA, 2014). 

Eu acredito que a formação continuada é muito importante, mas quando ela é oferecida 

(SUPERVISORA, 2014). 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A EJA é uma modalidade educacional, destinada a um público que, em idade de ensino 

regular, por algum motivo não tiveram acesso à educação básica, pois conforme estabelecem 

os documentos legais, a educação é instrumento básico de exercício pleno da cidadania. 

A presente pesquisa buscou investigar a influência da formação continuada para a 

atuação do professor da EJA no primeiro segmento em uma escola da rede municipal de 

ensino de Porto Velho. Para a escrita deste estudo, as pesquisas teóricas e de campo foram 

fundamentais para evidenciar a urgência em se elaborar propostas de formação docente para a 

realização de um trabalho pedagógico qualitativo para jovens e adultos. 

Observou-se que a responsabilidade de buscar uma especialização na área atuante, não é 

somente do professor, portanto é preciso reconhecer a necessidade do aperfeiçoamento 

profissional com o objetivo de ampliar uma prática pedagógica consciente e de qualidade, 

porém essa responsabilidade deve ser também das instituições escolares e das instâncias 

educacionais (Secretarias de Educação), pois precisam ser estabelecidas estratégias, que 

proporcionem aos professores cursos de formação continuada, que contribuam para o 

aperfeiçoamento de sua prática pedagógica em sala de aula. 

Assim, como a formação inicial é importantíssima para que o professor exerça um bom 

trabalho, a formação continuada é do mesmo modo importante. Para isso, é preciso que os 

sistemas de ensino garantam aos professores espaços para a reflexão de sua prática num 

processo de formação continuada para que eles possam, junto com outros colegas alcançarem 

o aperfeiçoamento constante e necessário para sua prática docente. Os professores têm o 

direito de conhecer, do ponto de vista metodológico, é recomendado como necessário e bom 

para os alunos: práticas orientadas para o desenvolvimento do pensamento crítico, da 

criatividade, da autonomia e exercício da cidadania. 

Através da formação continuada, o professor pode acessar a subsídios que o ajude a 

resolver as dificuldades que encontrar, inclusive, atuando como alguém que possa auxiliar 

outros profissionais que não tiveram em sua formação inicial um referencial sobre essa área 

da educação. Ou seja, é recomendado que fossem feitos cursos regulares de formação 

continuada para os profissionais que atuam na EJA, para que os mesmos possam refletir sobre 

sua prática e criar estratégias para melhorar o seu trabalho em sala de aula, e com isso 

promover a qualidade na educação.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTAPARA AS PROFESSORAS 

 

 

1) Qual sua formação acadêmica?  

 

2) Há quanto tempo leciona para a EJA? 

 

3) Você fez algum curso de formação especifica para trabalhar na EJA? 

 

4) Já teve dificuldade para realizar curso de formação continuada na EJA? 

 

5) Na escola em que você trabalha existe formação continuada na sua área de atuação? 

 

6) Você acredita que a formação continuada é importante para melhorar seu trabalho em sala 

de aula? Justifique sua resposta. 

 

7) Que estratégias têm desenvolvido para resolver as dificuldades enfrentadas na prática 

pedagógica em sala de aula? 

 

8) Em sua opinião, que influencia tem a formação continuada na prática pedagógica do 

professor da EJA? 
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APÊNDICE B 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A SUPERVISORA 

 

 

1) Qual a sua formação Acadêmica? 

2) Há quanto tempo você atua como supervisor? 

3) Você acredita que a proposta de formação continuada para professores realizada pela 

secretaria municipal tem contribuído para um ensino de qualidade na EJA? Justifique 

sua resposta. 

4) É realizado um levantamento das necessidades e dificuldades dos professores para a 

elaboração de cursos de formação continuada? 

5) Os cursos de formação continuada estimulam os professores a refletirem sobre sua 

prática de ensino? 

6) Que influencia tem a formação continuada para a prática pedagógicas dos professores 

da EJA? 

7) A escola possui proposta interna de formação continuada para os professores que 

atuam na EJA? 

8) Qual sua opinião sobre a participação dos professores nos cursos de formação 

continuada? 
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