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Resumo

Este trabalho é parte da pesquisa de doutoramento denominada: Docência na Educação de Jovens e
Adultos: um olhar sobre a formação dos professores na perspectiva multicultural, o qual tem como
objetivo analisar a docência na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir do perfil identitário de
seus professores, associado aos percursos de formação da vida docente e sua vinculação nas
práticas curriculares. A pesquisa é de cunho qualitativo que, metodologicamente, se aproximou do
Estudo de Caso e para recolha dos dados realizamos encontros com o Grupo Focal, questionários e
entrevistas, além de escritas autobiográficas (memoriais). Alguns resultados da pesquisa revelaram
que os interlocutores manifestaram sua consciência sobre a profissão docente e desejam mais
encontros e momentos de formações continuadas na área da EJA.

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

Abstract

This work is part of a doctoral research called: Teaching in Youth and Adult Education: a look at the
formation of teachers in a multicultural perspective whose objective is to analyze teaching in Youth and
Adult Education (EJA), from the profile identity of their teachers, associated to the pathways of teacher
life formation and their linkage in curricular practices. The research is qualitative, which
methodologically approached the Case Study and to collect the data we held meetings with the Focal
Group, questionnaires and interviews, as well as autobiographical writings (memorials). Some results
of the survey revealed that the speakers expressed their awareness of the teaching profession and
wanted more meetings and moments of continued formation in the EJA area.

Keywords: Youth and Adult Education. Memories. Teacher training. Multicultural Education.

Resumen

Este trabajo es parte de la investigación de doctorado denominada: Docencia en la Educación de
Jóvenes y Adultos: una mirada sobre la formación de los profesores en la perspectiva multicultural a la
que tiene como objetivo analizar la docencia en la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), a partir del
perfil identitario de sus profesores, asociado a los itinerarios de formación de la vida docente y su
vinculación en las prácticas curriculares. La investigación es de cuño cualitativo que,
metodológicamente, se acercó al Estudio de Caso y para la recogida de los datos realizamos
encuentros con el Grupo Focal, cuestionarios y entrevistas, además de escritas autobiográficas
(memorias). Algunos resultados de la investigación revelaron que los interlocutores manifestaron su
conciencia sobre la profesión docente y desean más encuentros y momentos de formaciones
continuadas en el área de la EJA.

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos. Monumentos conmemorativos. Formación de
profesores. Educación Multicultural.

Introdução

Conforme Feldmann (2009, p. 71), professor é o “sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que
compartilha relações e, junto com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo”.
Partindo destes pressupostos, “formar” professores tem se apresentado como um grande desafio para
os profissionais, os quais abarcam a educação como espaço público de direito humano e social que
tem como objetivo a construção da identidade e o exercício da cidadania.
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Feldmann (2009) salienta também que as pessoas não nascem “educadoras”, mas se tornam quando
se educam na reciprocidade, quando produzem a sua existência relacionando-se com o outro, numa
ação constante de apropriação e mediação de conhecimento, por meio de um projeto de construção e
reconstrução do ser humano. Daí a importância de estarmos em constante movimento de formação e
de autoformação, tanto na esfera pessoal, como na profissional.

Partindo das questões educacionais e mais especificamente do contexto da formação de professores,
a partir dos anos 80 esta temática assume uma importância no cenário educacional brasileiro. Como
afirma Nóvoa (2007), nos últimos anos observamos o retorno dos professores aos “holofotes”, depois
de um período de quase quatro décadas ocultados por outras questões educacionais.

Ao longo dos anos observamos que a figura do professor e a sua importância estiveram em pauta de
forma incipiente no cenário educacional, pois outros problemas eram considerados mais importantes,
tais como: o enfoque dado à “pedagogia por objetivos” (nos anos 70), as reformas educativas (nos
anos 80) e as organizações escolares (nos anos 90).

A influência dos movimentos sociais com uma perspectiva educacional mais crítica fez com que a
formação dos professores tomasse novos caminhos, assumindo postura menos técnica e consciência
mais crítica. Como salienta Imbernón (2005, p. 14): “A profissão exerce outras funções: motivação e
luta contra a exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas sociais, com
a comunidade... E é claro que tudo isso requer uma nova formação: inicial e continuada”.

No século XXI, os professores reaparecem como elementos insubstituíveis para a promoção da
aprendizagem, “mas também no desenvolvimento de processos de integração que respondam aos
desafios da diversidade e dos métodos apropriados de utilização das novas tecnologias” (NÓVOA,
2007, p. 2).

Atualmente a formação continuada tem sido considerada elemento fundamental da profissionalização
docente e colocada como pauta de gestores das diversas esferas administrativas. O Plano Nacional
de Educação – PNE (2014-2024)[1], sancionado em 2014, traz pelo menos três metas importantes no
desafio da valorização e formação docente, que constam na elaboração dos Planos Estaduais e
Municipais de Educação em todo o país. São estas:

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste PNE.

É importante destacar a articulação entre formação e profissionalização, entendendo que uma política
de formação continuada em âmbitos federal, estadual ou municipal implica o planejamento de ações
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concretas em busca da melhoria nas condições de trabalho dos profissionais de educação, assim
como na estruturação do trabalho pedagógico da escola.

Com o contexto das transformações e descobertas científicas, inovações tecnológicas e das
mudanças na sociedade que repercutem no espaço escolar, surge de forma mais contundente a
demanda pela formação continuada de professores, visualizada em uma perspectiva de formação ao
longo da vida. Para Costa (2005, p. 14), “pensar a formação de professores implica, necessariamente,
em pensar a educação e pensar a sociedade na qual esta educação se desenvolve”.

Assim sendo, para atender essa demanda, as políticas oficiais brasileiras regulamentaram leis que
embasam a formação de professores. No que tange à formação continuada, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB nº. 9394/96 define no inciso III, do Art. 63, que as instituições formativas
deverão manter “programas de formação continuada para os profissionais de educação dos diversos
níveis”, além de estabelecer no inciso II, art. 67, “que os sistemas de ensino deverão promover
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado, para
esse fim”.

A partir deste contexto observamos que na última década o esforço em torno da reconfiguração das
políticas da EJA tem ocasionado mudanças no campo da formação de professores. Destacamos,
assim, dois movimentos importantes nesse contexto: um ligado aos órgãos oficiais de governo, por
meio do órgão normativo nacional em educação: o Conselho Nacional de Educação (CNE), que,
através da Câmara de Educação Básica fixou, em 2000, as Diretrizes Curriculares para a EJA e,
outro, que sobrevém da sociedade civil organizada em amparo à EJA, tendo com destaque os fóruns
de EJA e o Grupo de Trabalho de Educação de Jovens e Adultos, da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)[2] (MACHADO, 2008).

Neste contexto, a formação continuada torna-se uma necessidade, especialmente na EJA, pois, o tipo
de formação inicial dos docentes, na maioria das vezes, não proporciona conhecimentos e reflexões
acerca das situações complexas do cotidiano da sala de aula, sendo que as transformações sociais,
científicas e a escolarização maciça exigem do professor melhor formação e um novo olhar sobre a
atuação docente. Portanto, Nóvoa afirma que: “A formação continuada deve alicerçar-se numa
reflexão na prática e sobre a prática”, através de dinâmicas de investigação-ação e de
investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores (NÓVOA, 1991,
p. 30).

Destarte, é preciso refletir a formação docente como um processo contínuo de construção de uma
prática contextualizada com as demandas sociais, sem perder de vista a identidade dos envolvidos e
os saberes do professor.

1. A Escrita do Memorial como Ferramenta de formação e autoformação

Nos dias atuais, nas faculdades brasileiras, em alguns cursos de pedagogia, a escrita do memorial
permite aos posteriores profissionais da educação - pedagogos e pedagogas - uma breve reflexão do
seu percurso até a licenciatura. Assim, o futuro profissional da educação tem a oportunidade de
refletir sobre sua trajetória escolar até a seleção do curso, o porquê de ter escolhido a licenciatura em
pedagogia e o que espera da profissão. A escrita do memorial, segundo Carrilho et al. (1997),
proporciona uma escrita de caráter científico na qual o autor delineia o seu percurso profissional de
maneira reflexiva e crítica.

Autores como Carrilho et al. (1997) e Passeggi (2010), outros pesquisadores, a exemplo de Silva, A.
(2014), que na sua tese aponta o memorial de formação como importante recurso utilizado na
pesquisa. Ela salienta que este “ao ser concebido como dispositivo de pesquisa-formação assume
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uma centralidade que o diferencia de seu uso como instrumento fonte ou ferramenta de pesquisa,
conforme a maioria de trabalhos com escrita de memoriais tem demonstrado” (SILVA, A., 2014, p.
40).

Além de Carrilho et al., outros autores escrevem sobre a importância do memorial no processo
formativo do professor, dentre os quais destacamos Passeggi (2010, p. 1), autora que conceitua o
memorial de formação como “texto acadêmico autobiográfico no qual se analisa de forma crítica e
reflexiva a formação intelectual e profissional, explicitando o papel que as pessoas, fatos e
acontecimentos mencionados exerceram sobre si”. Assim, o memorial é um dos “instrumentos” que
contribui significativamente para a formação do professor, seja no início de sua carreira ou durante o
exercício da profissão (PASSEGGI, 2010).

Assim sendo, acreditamos no memorial como instrumento significativo para a formação do professor,
proporcionando aos professores o exercício da “reflexão de si”, proporcionando a estes atores a
distanciar-se deles próprios e rever suas posições, crenças e valores ao longo do seu percurso
profissional (PASSEGGI, 2010). Deste modo, a escrita do memorial de formação se configurou,
portanto, como uma das fontes de dados desta pesquisa e em mais uma alternativa para os
interlocutores averiguarem suas trajetórias profissionais, vivências e experiências, por meio da escrita
autobiográfica.

Para este trabalho, o memorial de formação foi um instrumento de investigação do processo de
identificação docente, com o objetivo de instalar o pensamento crítico face ao modelo escolar a partir
da análise da sua própria experiência e de seu processo de formação, contribuindo para a reflexão
profissional dos interlocutores. Para a pesquisa, o memorial torna-se um material de extrema
importância, pois proporciona compreender o percurso profissional dessas pessoas e suas
imbricações com a prática docente na EJA.

Na escrita do o memorial de formação deixamos os interlocutores a vontade para escrever sobre suas
histórias de vida docentes, narrando suas trajetórias, experiências profissionais na EJA e tudo mais
que quisessem relatar sobre o tempo de docência dedicado a essa modalidade de ensino. As escritas
dos memoriais desvelaram reflexões dos interlocutores acerca de pontos-chave, tais como o início da
profissionalização, as vivências na EJA e as lembranças profissionais.

Ao redigir o memorial, alguns interlocutores ressaltaram a importância da profissão que exercem,
relembrando com entusiasmo momentos deste período, deixando externar por meio da escrita todo o
afeto que demonstram ter pela docência. Cavaco (2015, p. 79) afirma que: “Quando a narrativa de
vida se centra numa reflexão sobre o percurso de formação do sujeito, este tem de reflectir sobre o
percurso de vida, as várias fases e os acontecimentos”.

Ítalo Calvino, no texto “Seis propostas para o próximo milênio”, nos questiona e, ao mesmo tempo
afirma, o fato de sermos multifacetados na nossa própria essência. Assim, ele nos leva à reflexão
sobre: “Quem somos nós Quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de
informações, de leituras, de imaginações”. E ele responde aos seus próprios questionamentos,
salientando que: “Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma
amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as
maneiras possíveis” (1990, p. 138).

Cada pessoa é composta de histórias, trajetórias e vivências pessoais e profissionais as quais vão
deixando suas marcas e contribuindo na formação do indivíduo. À medida que recorremos à nossa
memória, situamos alguns momentos das nossas existências e, assim, “compomos nossas
lembranças para dar um sentido a nossa vida passada e presente” (THOMSON, 1997, p. 57).

Partindo do pensamento de Thomson, escolhemos o memorial de formação como um dos
instrumentos para obtenção das informações pertinentes à trajetória profissional dos interlocutores,
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por meio da escrita autobiográfica, proporcionando uma autorreflexão das suas práticas pedagógicas
ao longo dos anos.

O memorial foi entregue ao final dos encontros do grupo focal no dia da devolutiva do trabalho
realizado nesses encontros. Apesar de o memorial ter sido o último instrumento de coleta de dados,
optamos em trazer logo no início desta tese alguns escritos memorialísticos na intenção de que o
leitor ou leitora sejam apresentados aos interlocutores da pesquisa por eles próprios. Acreditamos,
assim, que através das narrativas podemos nos aproximar com mais autenticidade das trajetórias de
vida desses professores.

Os recortes da escrita dos memorias dos interlocutores exibidos nesta seção nos remetem aos
momentos que compartilhavam suas narrativas com o grupo. O objetivo dessa experiência é, em
síntese, proporcionar aos professores fazer a retomada do passado através dos “quadros sociais” que
emergem no tempo presente (BRANDÃO, 2008, p. 6).

À medida que pensamos sobre nossa trajetória profissional tomamos consciência das nossas
convicções pessoais e/ou profissionais e, a partir daí, reforçamos ou não os nossos posicionamentos.
Segundo Kenski (2000), a reflexão e a reconstrução das histórias dos sujeitos proporcionam o
intercâmbio do passado com o presente, auxiliam o sujeito em formação a conhecer a si próprio, pois
recuperam as motivações, compreendem as escolhas, dando sentido aos caminhos percorridos nas
suas histórias de vida.

No memorial foi solicitado aos interlocutores que também fizesse um desenho, uma colagem ou uma
frase que representasse sua vida pessoal e profissional. Assim, além de se expressarem por meio da
parte escrita, eles puderam externar seus sentimentos por meio de imagens. Portanto, apresentamos
a seguir os escritos[3] dos interlocutores, nos quais expressam sobre quem são enquanto pessoa
e/ou profissional da educação.

A primeira a se apresentar é Cravina que diz:

Sou primogênita da família. Ingressei na escola aos cinco anos de idade,
porém não lembro o nome da escola, mas era bem próximo da minha casa. O
nome da minha primeira professora e que eu admiro até hoje, como grande
educadora: Juliana. Como me sentia feliz e segura ao lado dela. Em 1991 fiz
concurso para a prefeitura da minha cidade, Jequié. Fui aprovada e
classificada, comecei a lecionar em uma creche que comportava 300 crianças
entre berçário, aos seis anos de idade. Em 2001 tive minha primeira
experiência na EJA.

A professora Cravina inicia a sua experiência docente com as turmas da Educação Infantil e depois
de alguns anos lecionando nesta modalidade tem a oportunidade de trabalhar na EJA. Ela salienta
que: “aprendi muito com os meus alunos da EJA, como por exemplo, a dar valor as pessoas”.

A segunda professora a se apresentar é Tulipa, a qual também traz memórias de sua infância:

Eu gostava de cadernos, de lápis coloridos, de desenhar e sonhar. Ao
aprender as primeiras letras, queria ensinar também. Tentei ensinar as letras
que já conhecia à minha avó, não consegui! Alfabetizei crianças, ainda
criança, com 13 anos, minha veia de professora começou a pulsar. Nessa
idade, iniciei a minha profissão. Ao concluir o Magistério, aos 17 anos, me
sentia professora de verdade. Antes de concluir o curso, eu costumava reunir
alguns amigos de infância que não sabiam ler para ensinar-lhes o que eu já
sabia. Foi um trabalho produtivo, pois quem não aprendeu a ler, aprendeu a
escrever o seu nome. Ficaram felizes. Felicidade também quando vejo
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“minhas crianças”, alunos da EJA, começarem a descobrir as palavras depois
de falar letra por letra. Chamo a atenção deles: “Vamos ler sílabas e não
letras!”. E eles começam a ler. Leem, meio inseguros, leem para “dentro”, com
medo de está errado. Novamente chamo a atenção: “Confiem em vocês!
Vamos lá! Vamos ler para “fora”! E a palavra sai, e a frase sai, e o pensamento
flui, expressado através de frases escritas por eles.

Nos seus escritos a professora Tulipa nos presenteou com suas memórias doces do tempo de criança
e depois com a imagem de docente amorosa que incentiva seus educandos no processo de
aprendizagem e na descoberta da leitura e da escrita. Tulipa deixa explícito que desde criança já
gostava de ensinar, por isso ser professora para ela é também a realização de um desejo e de um
projeto de vida.

Dália foi a terceira interlocutora que também se apresentou a partir da sua história profissional. Ela
comentou:

A minha história de atuação nesta modalidade de ensino, EJA, se confunde
com meus anos de formação do Magistério. Atuo há mais de 22 anos na rede
Municipal de Educação, sendo todos como educadora de jovens e adultos.
Durante esta trajetória já lecionei da alfabetização até a 8ª série, em diferentes
disciplinas (História, Geografia, Língua Portuguesa, Trabalho e Cidadania,
EMC e OSPB). [...] Penso que ser professor desta modalidade de ensino tão
peculiar e complexa é comprometer-se com esta especificidade de ensino e
acima de tudo comprometer-se com os educandos propondo-os,
encorajando-os e dando-lhe o conhecimento que é a maior ferramenta de
empoderamento para os diversos enfrentamentos. Concomitantemente
devemos buscar uma melhor educação, tendo em vista que a que foi
reservada para a EJA, ao longo da história da educação só tem contribuído
para diminuir a capacidade pedagógica e estigmatizar os educandos. Também
faz-se necessário destacar que um dos meus apreços pela EJA é porque fui
aluna do ensino noturno por vários anos, por motivos de ter que trabalhar
durante o dia para ajudar nas despesas familiares. Na condição de aluna pude
experimentar toda problemática vivenciada pelos meus alunos nos dias atuais.

Nos escritos da professora Dália, ela ressalta seus longos anos dedicados à educação e de forma
especial à EJA, salientando que já lecionou em todas as etapas desta modalidade de ensino. Ela
também chama atenção para a responsabilidade da docência na EJA, pois as pessoas inseridas
nesta modalidade são sujeitos jovens, adultos e idosos que carecem de conhecimentos compatíveis
com a sua realidade de vida.

O quarto interlocutor, o professor Delfínio, se apresenta demonstrando todo seu desejo em ser
professor, desde jovem, enfrentando a falta de vagas no curso de magistério e insistindo na sua
permanência no curso. Assim ele explanou:

Acredito que tudo começou com a oportunidade de fazer o Curso do
Magistério que por muito tempo funcionou no IERP no turno diurno, e eu só
poderia cursá-lo à noite. Em 1994, o IERP abriu vagas para o curso no turno
noturno, fiquei sabendo um pouco tarde, pois neste ano estava fazendo o 2º
ano do curso científico no Colégio Polivalente. Tentei a todo custo minha
matrícula, mas não estava sendo possível conseguir vaga, pois a secretaria do
IERP informava que já existia excesso de contingente de alunos matriculados.
O diretor, da época, afirmava categoricamente que não tinha vagas. Por um
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lado, estava alegre pela possibilidade de frequentar o curso à noite; por outro,
triste pela impossibilidade de realizar o sonho de fazer Magistério. Como nos
diz Cury (2005), “Sonho é projeto de vida, resiste aos caos”; não desisti,
comprei uma camisa do IERP, vesti a farda e entrei no colégio. Na mesma
noite informei à secretaria que iria frequentar as aulas do curso em uma das
salas e quando fosse possível me matriculassem. Assim, concluí o curso do
Magistério em 1996. Nos anos seguintes o município de Jequié abriu
Concurso Público para professor do magistério, fiz, obtive êxito e em 2000
ingressei na rede municipal como professor na Educação do campo e, em
2001, assumi oficialmente uma sala de aula do segmento de EJA,
permanecendo até o presente momento.

O professor Delfínio demonstrou seu desejo e determinação em exercer a função docente tendo que
lutar por seus ideais, os quais obtiveram êxito sendo hoje um docente que leciona na EJA com muito
afinco e dedicação.

Angélica, a quinta professora, também traz na sua apresentação o início do seu caminho como
docente na EJA. Assim ela se posicionou:

A minha trajetória como professora da EJA começou no ano de 2000 quando
fui convocada para trabalhar após passar num concurso público. De lá para cá
já faz 16 anos que vivencio a realidade de docente da EJA. No início foi
bastante difícil, eu não tinha experiência e nem referencial teórico ou prático
para trabalhar com jovens e adultos. O currículo pedagógico, a metodologia, o
processo de avaliação, enfim, tudo era para alunos com menor idade, o que
dificultava a ambientação dos alunos com mais idade. Com o passar do tempo
e com mais experiência fui adaptando os conteúdos e a prática docente com
meu público alvo, ou seja, jovens e adultos que estavam retornando à sala de
aula após anos de ausência.

Em sua apresentação Angélica relata sua dificuldade inicial ao se deparar numa sala da EJA, pois a
metodologia, o currículo e demais instrumentos pedagógicos eram todos voltados para a o trabalho
com crianças. Contudo, a docente foi ao longo do percurso buscando estratégias para o
desenvolvimento do seu fazer pedagógico.

A sexta interlocutora a se apresentar foi a professora Peônia, a qual também relatou sobre sua
experiência docente na EJA.

Atuo como professora da EJA no segmento I, na rede municipal de Jequié.
Quando iniciou a modalidade da EJA, na escola, para mim foi um grande
desafio, pois estaria começando algo novo e desafiador. Mas, quando iniciou
as aulas, foi uma experiência simplesmente motivadora e empolgante, me fez
refletir constantemente sobre a minha prática docente e entender como a
educação é uma transformação da realidade. Leciono no turno matutino na
mesma escola, mas a turma que mais me identifico é com a da EJA. Sinto
mais aconchego, pelo contato dia a dia, o interesse de aprender, motivações e
desejos. Cada sorriso dos alunos ao entender os conteúdos aplicados, cada
vitória alcançada nas atividades, nos mostram o quanto o aprender é
importante para eles. Isso nos faz refletir a importância de ser educadora.

Peônia, assim como Angélica, não tinha experiência na EJA quando iniciou seu trabalho docente
nessas turmas, contudo hoje as duas se sentem realizadas com o trabalho que vem desenvolvendo
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nas suas salas de aula e com o sucesso dos discentes da EJA. Violeta é a sétima professora a
apresentar sua história a partir da trajetória profissional. Assim ela relatou:

No final do magistério veio à dúvida: O que quero ser Que profissão quero
exercer Quais os meus objetivos de vida Era cedo demais para decidir, era
preciso escolher entre fazer uma faculdade e conseguir emprego. Fiz exame
vocacional e o resultado demonstrou fortes tendências para a área da saúde
ou social. Prestei vestibular na UESB em 1998, mas não fui aprovada.
Consegui vaga de emprego, resolvi aceitar e comecei a lecionar uma turma de
4ª série em um colégio no centro de Jequié. Agora imaginem uma menina de
16 anos com alunos de várias idades. [...] E hoje estou ainda trabalhando com
uma turma de jovens e adultos, agora com outra nomenclatura “EJA –
Educação de Jovens e Adultos”. O ambiente escolar não é nada agradável, os
colegas de profissão são bem acessíveis e divertidos. E nessa escola já
passei por todas as situações: de professora, coordenadora, vice-diretora e
gestora, mas de todas, a única que me dá prazer e alegria é lecionar a turma
de jovens e adultos.

A professora Violeta abre seu coração na escrita sobre o início da sua carreira profissional,
apresentando suas dúvidas, sua insegurança, mas também sua bela trajetória e o seu carinho e
dedicação com a EJA.

A oitava professora a nos apresentar sua história é Bromélia. Esta traz suas informações atuais, bem
como seu tempo de docência na EJA. Ela disse:

Sou Bromélia, tenho 50 anos, professora há mais de 25 anos, pedagoga com
especialização em Educação Infantil e em Alfabetização e Letramento.
Leciono no 5º ano do turno vespertino e o segmento I da EJA (educação de
Jovens e Adultos), noturno, em uma escola municipal. Na EJA leciono há 18
anos, modalidade de ensino esta que tem por objetivo permitir que pessoas
adultas, que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade
correta, possam retomar seus estudos. Lecionar na EJA é uma experiência
maravilhosa, motivadora e apaixonante, onde há troca de conhecimentos entre
professor e aluno, formando um vínculo de amizade, respeito, carinho e
proteção.

Bromélia, assim como a professora Violeta, demonstra todo seu afeto pela EJA, além de permanecer
nesta modalidade por mais de uma década. Na maioria das vezes após adentrar o universo da EJA, o
docente mesmo se sentindo perdido por não ter uma formação específica na área, não consegue
deixar de se apaixonar por esta modalidade. A penúltima a trazer sua história para nos apresentar é
Magnólia. Assim como Bromélia, relata sua formação acadêmica e as turmas que leciona. Ela
pontuou:

Sou professora há 28 anos, tenho curso de pedagogia, especialização em
Alfabetização e Letramento e também Psicomotricidade. Leciono o 4º ano, no
turno vespertino e o segmento I da EJA – Educação de Jovens e Adultos, no
noturno. A minha experiência na EJA começou no ano de 2013 quando
comecei a trabalhar no segmento III e me apaixonei logo de cara nesta
modalidade de ensino que tem como objetivo principal possibilitar que pessoas
adultas, que quando jovens não tiveram a oportunidade de frequentar a escola
na idade convencional, possam retornar os seus estudos e recuperar o tempo
que ficou perdido.
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Assim como as duas professoras anteriores, Magnólia confessa que se apaixonou pela EJA, após o
contato com esta modalidade, no ano de 2013 quando começou a trabalhar com este público
discente. A professora Edelvais é a última a expor sua história sobre a formação docente, as turmas
que leciona e sua experiência na EJA. Ela assim se apresentou:

Sou Edelvais, tenho 36 anos, sou pedagoga com Especialização em
Alfabetização e Letramento. Iniciei a docência no município de Jequié no ano
de 2000. Nestes 16 anos lecionei turmas de Educação Infantil. Multisseriadas
e em turmas regulares do Ensino Fundamental I. Atualmente trabalho com
turmas Multisseriadas em uma escola do campo e a Educação de Jovens e
Adultos em uma escola da zona urbana. No ano de 2001 a 2004 atuei na EJA,
por conta da universidade migrei para o vespertino, após a conclusão do curso
fiquei na espera de uma vaga no noturno. Para a minha sorte, neste ano o
número de matrícula foi grande, sendo necessário abrir outra turma. Aproveitei
a oportunidade para trabalhar com a EJA. Tenho pouca experiência na EJA,
sei que é uma modalidade que requer outra roupagem, novos métodos, muitos
estudos. Estou aberta a estas mudanças com objetivo de ressignificar meu
trabalho, possibilitando aos alunos, novos horizontes, na promoção
significativa da sua realidade.

Ao finalizar as apresentações com a professora Edelvais observamos que os interlocutores da
pesquisa iniciaram a docência na EJA sem formação específica e experiência na área, mas não
deixaram de cumprir seu papel enquanto educadores e foram buscar subsídios educacionais e
materiais a fim de poder trabalhar de maneira coerente com seus discentes.

Também ficou explícito nos escritos dos professores o compromisso que demonstram ter pela
educação e, de forma especial, pela EJA. Os momentos de insegurança, receio e dúvidas que fizeram
parte do início da docência na EJA, vivenciados por estes profissionais da educação, reforçam a
nossa preocupação com as questões referentes à formação de professores da EJA.

A partir das concepções e vivências sobre/nas turmas da EJA, os interlocutores relataram, também no
memorial, alguns fatos que marcaram suas respectivas práticas pedagógicas com as pessoas jovens,
adultas e idosas. Ao relembrarem esses momentos, os docentes trouxeram à tona os períodos de
dificuldades, dúvidas, incertezas, alegrias e preocupações.

Os escritos deixados pelos interlocutores se constituem em um valioso material que, geralmente,
emerge como produto de pesquisas direcionadas à escuta dos professores. Os momentos do diálogo
coletivo no grupo focal e na entrevista proporcionaram ao grupo um posicionamento mais focado,
pontual e conciso. Enquanto que a escrita (auto)biográfica (memorial) possibilitou aos interlocutores
uma “viagem” introspectiva, adentrando-se na sua subjetividade e nas suas memórias, mesmo que,
em alguns momentos, repetissem fatos e acontecimentos ditos no grupo focal. O importante é a
constatação de que a escrita do memorial deixa marcas e uma delas foi registrada por Delfínio nos
seus escritos.

Escrever este memorial foi para mim uma oportunidade singular, que à luz da
própria memória, possibilitou arrumar neste documento registros importantes
da minha própria trajetória como professor da EJA, proporcionando também
momento de pesquisa e boas recordações. Num passado mais remoto, vivi
tempos difíceis, embora com momentos alegres e divertidos, dias mais
tranquilos. No passado recente e até os dias atuais, tempos de grandes
desafios, de novas conquistas, de reaprender, sem muito tempo para parar,
mas de resultados mais rápidos e eficientes, contando sempre com o
importante apoio de minha família, com a qual caminho na construção de um
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futuro melhor.

Os escritos do professor Delfínio representaram o sentimento vivido por ele e por outros
interlocutores, os quais expressaram com olhares e comentários paralelos a importância do reviver,
relembrar e rememorar. Como salienta Nóvoa: “[...] os momentos de balanço retrospectivo sobre os
percursos pessoais e profissionais são, também, momentos de formação e de investigação” (NÓVOA,
2002, p. 39).

Assim, acreditamos que além de contribuir para alcançar os objetivos da pesquisa, esse momento
colaborou também para a formação dos professores, pois segundo Nóvoa (2002, p. 39): “[...] a
formação não se constrói somente pela acumulação de conhecimentos e de técnicas desenvolvidas
durante o curso, mas num movimento de reflexibilidade crítica sobre a prática e de (re)construção
permanente da identidade pessoal e da profissão”.

Considerações Finais

Nos resultados desta pesquisa, o perfil identitário docente do professor da EJA é de um profissional
da educação comprometido com sua profissão e seu fazer pedagógico, apesar de não ter a formação
específica para atuação na área. Um profissional que demonstra ter afetividade pelos discentes, mas
que se incomoda com o processo da juvenilização da EJA, e acredita nas potencialidades dos seus
educandos. Constatamos que os interlocutores têm consciência acerca de suas lacunas na profissão
docente e anseiam por encontros e momentos de formações continuadas na área da EJA, mas
manifestam o desejo de que as formações sejam realizadas por profissionais que, além da formação
específica na área de conhecimento e do domínio teórico, possuam também experiência na EJA.

Os professores desta pesquisa sinalizaram para a necessidade da formação continuada
sistematizada, concretizada no contexto escolar, considerando a matriz curricular, a avaliação, os
materiais didáticos e outros aspectos pedagógicos relacionando teoria e prática, com vistas a instituir
um espaço favorável para atender às reais necessidades do público da EJA. As práticas curriculares e
pedagógicas precisam ser ressignificadas a partir de um programa e/ou política de formação
continuada que proporcione uma base teórica sólida, tendo como referência a produção da área, os
movimentos sociais, a cultura, a experiência e a resistência.

A utilização do memorial de formação como ferramenta auxiliadora do processo de autoformação
proporcionou aos professores a reflexão do passado - momento da formação –, retomando as
questões discutidas no tempo presente – momento da escrita –, levando os professores a projetarem
suas práticas pedagógicas no tempo futuro. A proposta desta pesquisa é que o memorial de formação
se constitua como um recurso do processo formativo dos professores, possibilitando a ressignificação
de concepções, impressões e intenções.

Pudemos perceber que os professores, embora dissessem que sabiam muito pouco dos aspectos
teóricos que embasam as questões multiculturais, as suas práticas eram dimensionadas por situações
vivenciadas por eles no dia-a-dia. Essas descobertas e os colóquios discursivos nos levaram a
proposição de uma abordagem de formação continuada para professores da EJA, que se encontram
na fase, denominada por Nóvoa (1992), de “professor com certa experiência pedagógica”.

Ser professor é uma relação de comunhão e aceitação de valores inerentes a cada sujeito de
aprendizagem envolvido nesse processo. Como ratifica Freire (2001, p. 73): “[...]. Daí que seja a
educação um que fazer permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devir da
realidade. Desta maneira, a educação se re-faz constantemente na práxis. Para ser, tem que estar
sendo”.

Mesmo havendo um crescente número de pesquisas na área de formação de professores da EJA,
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ainda há muitas questões que precisam ser discutidas e debatidas, dentre elas, as concepções
teóricas que embasam as práticas pedagógicas, bem como as abordagens de formação continuada
de professores. Historicamente, a formação de professores da EJA não tem levado em consideração
as questões inter/multiculturais, as demandas específicas desses sujeitos e suas histórias de vida,
além das experiências e pluralidade dos processos formativos dos movimentos sociais.

Os resultados deste trabalho que teve como objetivo geral analisar a docência na Educação de
Jovens e Adultos, a partir do perfil identitário de seus professores, associado ao percurso de formação
docente e suas práticas curriculares na EJA sinalizou a importância das histórias de vida na formação
docente. Histórias em que o tempo presente não se restringe apenas a uma reflexão do passado, mas
que também contribuem para a ressignificação de práticas pedagógicas que poderão ser realizadas
no futuro.

A narrativa de vida proporciona ao docente uma nova reflexão chamada por Bragança (2009) de
“epistemologia de investigação e formação”. Nesse sentido, as memórias emergidas pelo trabalho
autobiográfico com o memorial foram relevantes, ao observarmos a trajetória profissional vinculada à
EJA realizadas nos registros do professor. Constatamos nesses registros que os professores da EJA
ainda se encontram em fase de construção profissional, tanto no que se refere à sua formação como
à práxis pedagógica.
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[1] A Lei nº. 13.005 de 25 de junho de 2014 aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá
outras providências. O Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a
contar da publicação desta Lei, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição
Federal. Extraído do site: .
[2] A contribuição desses espaços (fóruns de EJA e o Grupo de Trabalho de Educação de Jovens e
Adultos da ANPEd) para a formação de professores é de grande relevância, como salienta
Machado (2008, p. 170) que “parte significativa dessas pesquisas foi feita por professores que
estavam em sala de aula de EJA ou já passaram por lá, o que aproxima o pesquisador da realidade
pesquisada e contribui para que esta seja problematizada”.

[3] No decorrer desta sessão, os escritos originais dos memoriais dos interlocutores estão
apresentados conforme a escrita de cada interlocutor. Portanto, esses foram transcritos na íntegra
sem qualquer intervenção de correção de linguagem.
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