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RESUMO

Este trabalho intitulado Percepções dos/as professores/as da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola
Edvaldo Machado Boaventura, sobre a presença da pedagogia freireana em sua formação, trata do resultado
de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo compreender as interfaces entre a formação dos/as
professores/as com os pressupostos teóricos metodológicos freireanos da Educação de Jovens e Adultos da
referida escola do município de Cabaceiras do Paraguaçu - BA. Os procedimentos que estão propostos nesta
investigação é a realização de entrevista semiestruturada com a equipe gestora e os/as professores/as da
modalidade de ensino. As implicações da pesquisa expõem que a formação para os/as professores/as da EJA
ganha sentido na medida em que contribui para ressignificar sua identidade profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Formação de Professores da EJA. Pressupostos
teóricos e metodológicos freireanos

ABSTRACT

This work entitled Perceptions of the teachers of the Education of Young and Adults (EJA) of the Edvaldo
Machado Boaventura School, about the presence of Freirean pedagogy in its formation, deals with the result of
a masters research that aims to understand the interfaces between the training of teachers with the theoretical
methodological assumptions Freirean Youth and Adult Education of said school in the municipality of
Cabaceiras do Paraguaçu - BA. The procedures that are proposed in this investigation are the semi-structured
interview with the management team and the teachers of the teaching modality. The implications of the
research show that the training for the teachers of the EJA makes sense in that it contributes to re-signify their
professional identity.

RESUMEN

Youth and Adult Education. Teacher Training of the EJA. Freirean theoretical and methodological assumptions

1 CONSIDERAÇÕES INICIAS

Ao pensarmos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na atualidade ainda encontramos ausência de
políticas sociais e educacionais, fato que vem comprometendo essa modalidade de ensino na Educação
Básica. Desse modo, somos convidados a um aprofundamento das discussões desse campo do saber,
principalmente no que tange sobre a formação para os/as professores/as da EJA.

Nesse sentido, ao refletirmos sobre a formação de professores da EJA, devemos levar em consideração os
desejos, as necessidades, o que tenha sentido e significado para o professor, que o leve a um
desenvolvimento pessoal e à transformação das fragilidades (realidade) da sua prática e do seu lugar (vida e
escola). Consideramos também que a formação do/a professor/a deve considerar as necessidades dos
estudantes jovens e adultos.

O presente trabalho é o resultado de estudos investigativos sobre “Percepções dos/as professores/as da EJA
da Escola Edvaldo Machado Boaventura, sobre a presença da pedagogia freireana em sua formação”. A
pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura, situada em Cabaceiras do
Paraguaçu-BA, tendo como sujeitos da pesquisa os/as professores/as da EJA e a Equipe Gestora, sendo fruto
do recorte da pesquisa de campo da dissertação do Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e
Adultos da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, que tem por objetivo analisar as percepções dos/as
professores/as da EJA da Escola Edvaldo Machado Boaventura, sobre a presença da pedagogia freireana em
sua formação.
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O estudo partiu do questionamento: Em que medida a formação dos/das professores/as da EJA da Escola
Edivaldo Machado Boaventura se apropriam dos pressupostos teóricos metodológicos de Paulo Freire

Este trabalho, apresenta um recorte de um estudo mais amplo que se configurou a orientação metodológica
da pesquisa-ação. Para tanto, neste escrito segue a primeira parte da pesquisa em que nos mostrar o
diagnóstico da realidade, que conforme Thiollent (2009, p. 15) é uma “pesquisa associada a diversas formas
de ação coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de transformação”.
Esta pesquisa promoveu a participação dos sujeitos/as professores/as do sistema escolar na busca de
soluções aos seus problemas/objetivos de transformação. Como cita Barbier (2004, p. 19), “a pesquisa-ação é
eminentemente pedagógica e política”.

Ressaltamos que a pesquisa de campo foi estruturada utilizando instrumentos de entrevistas semiestruturadas
desenvolvida nas seguintes etapas: mapeamento da EJA na escola; entrevistas com a direção, vice-direção e
professores/as desta modalidade de ensino que se colocaram disponíveis para colaborar com a pesquisa

No texto a seguir, abordaremos sobre os diálogos com os/as professores/as da EJA e com a equipe gestora
da Escola Edivaldo Machado Boaventura. É evidenciada a opção do/a professor/a em lecionar na EJA, a
presença da pedagogia freireana na prática do/a professor/a, relevância da formação do/a professor/a para a
prática da EJA. E, por fim, as considerações finais.

2 CAMINHOS TRILHADOS COM OS SUJEITOS DA PESQUISA

2.1 PERFIL DOS/AS PROFESSORES/AS DA EJA DA ESCOLA EDVALDO MACHADO BOAVENTURA

A Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura conta com 46 professores/as. Desses, 11 trabalham em
regime de 40 horas, distribuídos entre o Ensino Fundamental: Anos Finais e a modalidade da EJA (anos
inicias e finais).

Para o andamento do trabalho, a Unidade Escolar conta com uma Diretora, três Vices Diretoras e uma
Coordenadora Pedagógica, considerando que a coordenação pedagógica não atende a EJA. Salientamos que
a Vice Diretora do turno noturno realiza, além de suas funções referente ao seu cargo, o “acompanhamento
pedagógico” das ações da EJA.

Identificamos que a quantidade de alunos/as evadidos/as equivale ao percentual de 56.56%, uma realidade
que nos preocupa, pois o número de estudantes evadidos/as supera o número dos/as aprovados/as.

2.2 DIÁLOGO COM OS PROFESSORES/AS DA EJA

Ao dialogar com os/as professores/as da EJA, buscamos refletir sobre o processo de ensino e aprendizado
promovido através da ação docente. Nesta perspectiva, foi feita uma releitura sobre o papel social da escola e
do/a educador/a. Verificamos de que maneira a formação docente e a sua proposta pedagógica podem
interferir na condução da construção do conhecimento, tendo como referencial os pressupostos teóricos do
educador Paulo Freire.

Para Ramóm Flecha (1999)

Nuestra opción por el diálogo y la participación define la organización de la
investigación dialógica o comunicativa que llevamos a cabo. El proceso de
investigación debe asegurar que todas lãs voces implicadas em la realidad
estudiada deben estar representadas en pie de igualdad, por lo que se hace
necesario tener en cuenta tanto el conocimiento acadêmico y científico como el
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basado em la experiência, las prácticas cotidianas y las interacciones[1]. (p. 35).

Concordamos com Flecha ao discorrer sobre a importância da escuta das diferentes vozes implicadas no
diálogo durante o processo de investigação. Assim sendo, o ouvir os/as professores/as e dar voz as suas
experiências é oportunizar um diálogo sem hierarquização do saber, seja acadêmico/científico ou do cotidiano
escolar.

Percebemos que parte dos/as professores/as apresenta comprometimento com a Educação de Jovens e
Adultos, atentando-se ao ato de planejar, à escolha da metodologia, à formação do estudante para a
cidadania e a valorização dos seus saberes. No entanto, ao solicitar uma descrição de como o educador Paulo
Freire lhes foi apresentado durante o seu processo de formação acadêmica percebemos que alguns/algumas
dos/as entrevistados/as afirmaram não ter tido contato com os seus estudos, de forma que os demais
destacaram as leituras propostas pelos/as professores/as e caracterizaram de forma pouco profunda as
idéias, filosofia e métodos desde autor durante as entrevistas.

Apesar da aparente falta de familiaridade apresentada por parte dos/as entrevistados/as acerca dos aportes
teóricos freireanos, todos reconheceram a importância de definir abordagens diferenciadas para o público da
EJA, as quais tenham maior significado frente aos conhecimentos empíricos dos seus alunos.

Após a realização da análise documental e da entrevista semiestruturada descritas nesse trabalho, tornou-se
possível a verificação da prática dos professores da EJA, bem como a contraposição dos dados obtidos aos
pressupostos teóricos freireanos.

Foram entrevistados quatorze (14) profissionais da educação (correspondendo ao total dos/as professores/as
da EJA nessa escola), sendo doze (12) docentes e dois (2) da equipe gestora. Ainda, com relação ao gênero,
doze (12) são do sexo feminino e apenas dois (2) professores são do sexo masculino, mantendo a
proporcionalidade dos/as professores/as da EJA.

Com relação à idade/tempo de atuação na EJA dos professores envolvidos na pesquisa, foi identificado que
varia entre vinte e três (23) e cinqüenta e um (51) anos e com tempo de atuação nesta modalidade de ensino
entre um (1) e dezessete (17) anos.

No roteiro utilizado para a entrevista, foram levantados dois blocos de questões que abordaram,
respectivamente: Identificação do professor/a/gestor/a (nome, idade, cor, vínculo trabalhista, tempo de
atuação na EJA e escolarização) e Concepções e dados acerca da sua atuação na modalidade de ensino em
questão.

Todo o material coletado nas entrevistas foi aproveitado para a análise, sendo privilegiados alguns relatos, os
quais apresentaram maior relevância para a compreensão dos aspectos pesquisados. Ainda, entre os critérios
estabelecidos no presente estudo, constituiu-se como primordial verificar no discurso dos docentes qual o seu
compromisso com o saber historicamente acumulado e como vem atuando para que o processo de
ensino-aprendizagem na EJA se desenvolva de forma a contribuir para que o/a aluno/a se aproprie dos
saberes difundidos pela escolarização, como prioriza Paulo Freire.

A pesquisa revelou, referente à formação dos colaboradores, que dos quatorze (14) entrevistados/as, cinco (5)
são especialistas em áreas afins ao curso de graduação, enquanto três (3) estão com Especialização em
andamento. Ainda, uma (1) professora está cursando Pedagogia, enquanto os demais (cinco professores/as)
possuem formação específica nas seguintes áreas: Agronomia, Bacharelado em Ciências Exatas e
Tecnologia, Letras com Inglês, Letras Vernáculas e Licenciatura em História.

Quando questionados se receberam formação específica para atuarem na EJA, apenas quatro (4)
professores/as responderam que sim, sendo estas formações oferecidas pelo Governo do Estado da Bahia
em Programas e Projetos como: Todos Pela Alfabetização (TOPA); PROJOVEM Urbano/TRILHA e Projeto
MOVA-Brasil. Uma das professoras mencionou ter participado de cursos de formação relacionados à EJA,
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porém, afirmou não terem sido relevantes.

Constatamos que na instituição de ensino averiguada há uma deficiência no que diz respeito à formação
específica dos/as professores/as da EJA, uma vez que a maioria afirmou não ter participado de cursos de
formação específicos ou que estes cursos não implicaram de forma expressiva em sua prática. Neste sentido,
é possível avalizar que muitos profissionais desta modalidade de ensino ainda não recebem as orientações
necessárias para a realização de um trabalho significativo com jovens e adultos, passando a atuar na área
sem conhecer a realidade do público, suas especificidades em relação ao ensino-aprendizado, o tipo de
metodologia que deve ser aplicado, as formas de avaliação mais adequadas, entre outras questões – o que
dificulta a construção do conhecimento pelo estudante e, entre outros fatores, estimula a evasão escolar.

2.3 DIÁLOGO COM A EQUIPE GESTORA

Foram entrevistadas também as duas professoras que atuam na gestão da escola (Direção e Vice-Direção),
ambas com cargo comissionado/efetivo.

A partir da conversa com a equipe gestora da Escola Edivaldo Machado Boaventura de Cabaceiras do
Paraguaçu-BA, podemos verificar que há uma preocupação com os aspectos estruturais e instrumentais da
Educação de Jovens e Adultos, haja vista que a gestão tem buscado cursos de formação para os/as
professores/as; o desenvolvimento de ações que favoreçam o trabalho do/a professor/a, tal como a utilização
da pedagogia freireana para fundamentar sua prática na educação; são feitas visitas e realizados diálogos
periodicamente com os/as docentes a fim de acompanhar e orientar a sua prática em sala de aula, entre
outras ações.

A Diretora da instituição de ensino supracitada, a Profª Jeane, possui graduação em Letras Vernáculas e
Especialização em Estudos Literários. Já a Vice-Diretora, Profª Cleide, é pedagoga, graduada também em
Administração e Gestão Pública e especialista em Gestão Escolar e Psicopedagogia. Cleide afirmou que, para
nortear o seu exercício na Vice-Direção, participou de algumas formações oferecidas pelo Governo do Estado
da Bahia, as quais estavam relacionadas às Leis que regulamentam o atendimento a EJA.

Durante o diálogo, foram apontados pela gestão escolar alguns fatores que interferem de forma a fragilizar a
Educação de Jovens e Adultos da instituição. O cumprimento da carga horária pelo/a estudante, a
inadequação do horário do transporte aos horários das aulas, a desmotivação por parte dos discentes e a falta
de regulamentação de uma metodologia por parte da Secretaria de Educação do município para a EJA são
algumas das questões que preocupam a equipe gestora.

Essas informações mencionadas pela gestão da escola são preocupantes na medida em que tais fatores
incidem diretamente no cotidiano da escola, e mais especificamente no andamento do trabalho pedagógico e
no processo de aprendizagem dos/as estudantes. Destacamos que o que a gestão chama de
“regulamentação de uma metodologia por parte da Secretaria” seria um acompanhamento pedagógico ao
trabalho docente na EJA.

2.4 OPÇÃO DO/A PROFESSOR/A EM LECIONAR NA EJA

Quando perguntados sobre o que os levou a lecionar na EJA, sete (7) professores/as afirmaram que não foi
uma escolha por afinidade, tendo como motivos a disponibilidade e carga horária. Apesar disso, três (3)
destes professores/as disseram se identificar com esta modalidade de ensino. Quanto aos demais
entrevistados, alegaram que atuam na EJA por opção, sendo os motivos evidenciados a busca por novas
experiências docentes e a afinidade com o público em questão.

Como afirmado pela gestão escolar, muitos professores/as quando passam a lecionar na EJA o fazem para
cumprir a carga horária, não sabendo, muitas vezes, o que irão encontrar nas salas de aula. Deste modo,
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começam a conduzir o processo de ensino e aprendizagem sem conhecer as especificidades dos alunos da
EJA, aplicando para o mesmo as metodologias utilizadas no “ensino regular” (ao qual, na maioria das vezes,
já estão acostumados). Nesta perspectiva, a educação para jovens e adultos “recebe uma moldura que não
lhe cabe”, sendo que, boa parte das vezes, toda a expectativa do aluno da EJA que procura o ambiente
escolar buscando a transformação social e pessoal se perde em meio aos saberes que não são desejáveis
por ele; em torno de discursos que não contemplam as suas vivências.

Logo, o professor da EJA deve entender que mesmo que lecionar nesta modalidade de ensino não tenha sido
sua primeira opção, é um fato que exige dele dedicação, pesquisa, reflexão, criticidade e, sobretudo respeito à
pessoa, aos seus saberes e aos seus anseios. Afinal, todo processo educativo deve ser construído sobre
estas bases.

2.5 A PRESENÇA DA METODOLOGIA FREIREANA NA PRÁTICA DO/A PROFESSOR/A

Dentre os/as entrevistados/as, dez (10) já tiveram contato com pesquisas de Paulo Freire, embora três (3)
destes não utilizem os pressupostos descritos pelo autor para conduzir a sua prática docente: afirmou-se que,
normalmente, esta prática é conduzida por “caminhos do dia a dia” na sala de aula (fala da professora Marta,
do Nível II, graduanda em Pedagogia); que no curso de graduação que freqüentou não eram discutidas as
pesquisas de Freire (discurso da professora Vanezza, de Inglês) e que busca outros discursos para a EJA,
como a área de saúde (afirmação da professora Michele, de Educação Física).

De acordo com as falas dos/as professores/as entrevistados/as sobre a questão, alguns aspectos merecem
atenção especial. Conforme a professora Joelma, Licenciada em Geografia, ao realizar o plano de curso e de
aula “não temos orientações para que nossa prática seja pautada nos ensinamentos de Freire”. Ainda, a
professora Vanezza, que leciona Inglês, afirma que não utiliza a proposta do autor, pois “no curso de Inglês
(Letras com Inglês) não fala de Freire”. Conquanto, ao continuar a sua fala, diz: “A única professora que falou
de Freire foi a do Estágio I, e o professor de Metodologia, que solicitou que fizesse a leitura de um livro”.

É importante salientar que, apesar de ser considerado um dos grandes teóricos da Educação de Jovens e
Adultos, as obras de Paulo Freire nem sempre são usadas como aportes pelos/as professores/as desta
modalidade de ensino, como verificado através das entrevistas das quais dois/duas (2) professores/as
disseram não terem lido nem utilizado estudos do autor na sua prática docente. Com isso, levantamos um
questionamento: a ausência de conhecimento e a não utilização dos pressupostos teóricos metodológicos
freireanos na prática de docentes pode ser justificada pela falta de interesse dos/as professores/as em
pesquisar sobre o autor ou pelas perspectivas de cursos específicos, que não priorizam a análise de Freire na
Academia

A fala da professora Vanezza apresenta uma dubiedade haja vista que, ao mesmo tempo em que assegura
que no curso não fala de Freire, remete-se a dois professores deste mesmo curso que, respectivamente,
iniciou discussão e propôs leituras relacionadas ao autor. A partir daí surgem questões que merecem ser
refletidas. Considerando que Paulo Freire, na modalidade de ensino em análise, traz um discurso
extremamente relevante, norteador não só no tocante ao planejamento e aspectos metodológicos, mas, em
especial, no que se refere ao trato com o público da EJA, porque alguns professores/as ignoram as suas
pesquisas ou não são devidamente orientados a utilizá-las em seu exercício/prática

Este cenário tem uma implicação direta na prática docente em sala de aula, haja vista que as apropriações
das leituras freireanas corroboram com estratégias metodológicas para sala de aula. Consideramos que Paulo
Freire em seus discursos apresenta uma experiência pedagógica específica ao trabalhar com os sujeitos da
EJA, deste modo, se tornaria uma leitura importante para a formação do/a professor/a. Este panorama
apresenta um prejuízo no fazer docente, ou seja, no “eu professor/a” para o “eu aluno/a”, sendo prejudicado o
“nós” envolvidos com o processo.

A Vice-Diretora da Escola Edivaldo Machado Boaventura, Cleide, assegurou durante a entrevista que o
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município oferece aos/as professores/as cursos de formação na Educação Jovens e Adultos, porém, “[...] a
maioria dos profissionais da educação estão na EJA para fechar a carga horária e não tem disponibilidade
para formação”, pois, “[...] sempre coincide com horário de trabalho em outras escolas”. De acordo com a
entrevistada, uma solução para este problema poderia ser a oferta de cursos de formação no noturno.

No que diz respeito à utilização da pedagogia freireana para fundamentar teoricamente e metodologicamente
o processo de ensino e aprendizagem, sete (7) professores/as apontaram diversos motivos para justificar a
preferência pelos estudos do autor. Foi citada a importância de Freire em diferentes aspectos, como condução
do planejamento escolar para a EJA e formação do sujeito. Através das entrevistas, ficou evidente que
alguns/algumas professores/as utilizam, de fato, os pressupostos do teórico supracitado, reconhecendo-o
como referencial teórico para sua prática docente. Ainda, evidenciamos a necessidade de se compreender o
papel do/a professor/a no processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo-se a função social da Educação
de Jovens e Adultos para o estudante.

Embora reconheçam a importância dos estudos de Freire para a EJA, nem todos os/as professores/as
demonstraram segurança ao expor suas concepções acerca dos pressupostos teóricos do autor,
apresentando uma visão superficial com relação a sua proposta para jovens e adultos. Em suma, o que os/as
professores/as entrevistados/as mencionaram sobre Freire e a sua relação com a EJA é a necessidade de
análise da realidade do/a aluno/a e adequação dos conteúdos e metodologia ao público alvo – aspectos que,
apesar de muito importantes, fazem parte não só da realidade da EJA, mas de todas as modalidades de
ensino. Mesmo os/as professores/as que afirmaram não ter mantido nenhum tipo de contato com as leituras
de Freire apontaram a importância de se reconhecer as necessidades do/a estudante da EJA, uma vez que
são alunos/as diferenciados (com perspectivas diferentes dos/as alunos/as do “ensino regular”; com um
histórico de vivências também bastante específicas, etc.). Neste sentido, embora não sinalizem as pesquisas
freireanas como referência, utilizam, mesmo sem reconhecerem a sua importância, os conceitos do autor para
a Educação de Jovens e Adultos.

2.6 RELEVNCIA DA FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A PARA A PRÁTICA NA EJA

Com relação à relevância da formação docente para a prática na EJA, foram obtidas respostas distintas, as
quais apontaram não só para a importância da formação do/a professor/a para a prática escolar, mas
indicaram a necessidade de transformações neste sentido. Para a maioria dos/as professores/as
entrevistados/as, a formação é indispensável na condução do processo de ensino aprendizagem, uma vez
que direciona o/a docente na tomada de decisões, melhorando, por conseguinte, a qualidade do ensino.

Segundo a professora Vanezza, a formação para EJA é necessária haja vista que “o currículo é diferente, pois
as formações para as demais modalidades de ensino não servem de certo modo para a EJA”. Alguns dos/as
entrevistados/as apontam que, apesar de sua importância, a formação não tem sido suficiente para preparar
os/as professores/as. O professor Edmilson, agrônomo que leciona Matemática e Informática na EJA, faz uma
análise em relação à formação docente: “Deveria ocorrer de forma primordial, o que possibilita compreensão
da própria vivência do/a estudante da EJA”. De acordo com a professora Delza, Licenciada em Ciências e
Especialista em Educação do Campo, a formação docente é “precária”, sendo que “educar é uma tarefa difícil,
porque exige do educador”. No entanto, apesar de reconhecerem a importância da formação, de acordo com
informações da gestão escolar, estes não costumam participar dos cursos de formação oferecidos pelo
município, o que gera fragilidade em termo de sua prática docente.

A partir do posicionamento dos/as entrevistados/as sobre o assunto, percebemos disparidades entre a
concepção que se tem sobre a formação do/a professor/a, uma vez que, apesar de a maioria acreditar na
relevância da formação profissional, percebemos também problemas em relação à eficácia deste processo.
Isso é confirmado quando os/as entrevistados/as são indagados sobre o que deve ser priorizado na formação
de professores/as da EJA. Na ordem de relevância, segundo a fala dos/as entrevistados/as, foram citados os
seguintes aspectos, os quais, conforme os/as professores/as deveriam ser mais bem discutidos: metodologia
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aplicada na EJA; a realidade do/a estudante e a condição do mesmo na sala de aula; planejamento escolar;
concepções que norteiam a prática do/a professor/a; índices de evasão, educação do campo e questões
étnico-raciais.

Para a professora Joelma, referente à formação profissional do docente da EJA deveria ser garantido: “Um
estudo mais aprofundado das concepções de aprendizagem que fundamentam a prática do professor em sala
de aula, em especial a teoria de Paulo Freire”. Ainda, para o professor Edson, que leciona Matemática na EJA,
é preciso que se preze “uma metodologia diferenciada em relação ao diurno, tendo em vista que o público é
específico e diferenciado”.

Sobre o processo de formação do/a professor/a da EJA, Gadotti e Romão (2000) discutem que os/as
professores/as que trabalham nesta modalidade de ensino, em sua maioria, não estão preparados para este
campo de atuação, sendo, em geral, leigos ou pertencentes ao próprio corpo docente de outros segmentos.
Isso pode ser constatado na pesquisa, visto que parte dos/as professores/as entrevistados/as, como dito
anteriormente, aponta que a sua formação não subsidiou seu trabalho na EJA, que não participou de cursos
de formação específica nem se disponibiliza com freqüência para participar dos cursos de formação
oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

A professora Marilene, Licenciada em Língua Portuguesa e Inglesa, expõe a sua opinião no sentido de que
seja afiançada uma formação adequada ao/a professor/a: “[...] são estudantes que pararam a muito tempo de
estudar, necessitando de um conteúdo programático específico às suas necessidades já que suas faixas
etárias estão avançadas”. Nesta perspectiva, o/a professor/a deve estar em processo de formação para lidar
com o público da EJA, desenvolvendo uma proposta teórico-metodológica que se adéqüe aos interesses
destes/as estudantes.

Além disso, pensar o conteúdo programático e a faixa etária do/a estudante da EJA, automaticamente nos
leva a refletir acerca da evasão escolar. Conforme Jeane, diretora da instituição em análise, um dos maiores
problemas relacionados à EJA na instituição é a evasão escolar, atribuindo o fato às metodologias utilizadas
em sala de aula e a falta de interesse por parte dos/as alunos/as. Para a professora Aline, Licenciada em
Letras Vernáculas, a evasão escolar é um dos problemas que deveria ser mais bem discutido durante o
processo de formação docente na EJA.

À luz das idéias de Néri (2009), constituem-se em motivações para a evasão escolar: dificuldades de acesso à
escola; necessidade de trabalhar e gerar renda para a família; a falta de interesse; entre outros motivos.
Nestes casos, conhecer as especificidades dos/as estudantes e refletir acerca das suas vivências e condições
sócio-econômicas pode contribuir para a diminuição dos casos de evasão na EJA, uma vez que, através do
conhecimento, o/a professor/a pode propor alternativas para o enfrentamento à questão.

Referente à postura do/a professor/a e às transformações que esta pode provocar na Educação, Freire (2006)
analisa que é importante se colocar diante da realidade, sendo indispensável uma postura mediada pela
“ação-reflexão”. Com isso, torna-se possível transformar o mundo e contemplar, de forma mais justa, os
interesses dos sujeitos que o [re]fazem. Para o autor, a preocupação do/a educador/a deve ser em
estabelecer sobre a escola uma reflexão crítica sobre a realidade, permitindo o cumprimento e a inserção de
todos através da construção do seu projeto histórico.

Para Freire (2001), a inclusão ocorrerá, apenas, se houver a conscientização e valorização da pessoa humana
a partir da realidade na qual ela está inserida. O processo de ensino e aprendizagem ofertado/a aos/as
estudantes da EJA requer uma prática pedagógica centrada na compreensão e no respeito à pessoa, bem
como aos saberes construídos pelos sujeitos em suas vivências. Deste modo, os/as docentes/as da Educação
de Jovens e Adultos devem atuar valorizando a trajetória sócio-histórica e cultural de cada sujeito. Neste
sentido, podemos contribuir para que os jovens e adultos não evadam das escolas qualificando melhor os/as
professores/as que atuam na EJA e dessa forma, promover uma educação crítico-reflexiva, capaz de
despertar no estudante novos/as saberes e intenções frente à sociedade em que vivem.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo fundamental analisar as percepções dos/as professores/as da EJA da Escola
Edvaldo Machado Boaventura, sobre a presença da pedagogia freireana em sua formação, tendo como
questão problematizadora: qual é a relação entre a formação do/a professor/a com os pressupostos teóricos e
metodológicos de Paulo freire

Com fundamento nas análises das entrevistas, compreendemos que as discussões sobre Freire não
aparecem no processo formativo inicial e continuado dos/as professores/as da EJA da Escola Edivaldo
Machado Boaventura, e quando esse teórico aparece nas formações é de forma aligeirada, tornando assim o
aprofundamento teórico-metodológico enfraquecido. Agora pensemos como trabalhar com os/as sujeitos/as da
EJA e nunca ter lido e estudado alguma obra freireana

Essa é uma indagação que merece atenção, pois sabemos que a maioria dos/as professores/as que lecionam
na EJA são professores/as indicados politicamente sem levar em consideração a formação inicial e
continuada, os quais às vezes não demonstram interesse em participar de formações específicas para a EJA .

A metodologia da pesquisa-ação tomada neste trabalho foi a mais pertinente, haja vista que, a partir dos
anseios e fragilidades da escola pesquisada, foi construída uma proposta formativa[2] com a participação da
coletividade escolar e, em seqüência, tivemos a realização de uma ação que, nesse caso, foram os diálogos
formativos, os quais ocorreram de modo cooperativo por parte dos sujeitos da pesquisa.

Ao falarmos do/a professor/a que leciona na EJA por opção, temos que pensar que muitas das vezes
esses/essas professores/as não têm identificação com essa modalidade da Educação Básica e nunca fizeram
leituras e/ou formação sobre o ensino de pessoas jovens e adultas. É preciso que se tenha uma política
pública de formação para os/as professores/as da EJA.

Aqui colocamos também a necessidade de uma sensibilização por parte do/a professor/a no que diz respeito a
uma mudança de atitude, para que não aceite lecionar na EJA apenas para cumprimento de carga horária,
uma vez que já possui outras atribuições. E, quando essa escolha se fizer necessária, que haja uma
sensibilização no sentido de uma abertura para aprofundamento de leituras que deem suporte teórico e
metodológico e que auxiliem o seu trabalho com jovens e adultos.

Consideramos relevante que o/a professor/a de jovens e adultos participe de cursos de formação e que leve
em consideração principalmente as especificidades e particularidades dos sujeitos-alunos. E que a
experiência formadora tenha significado para o/a professor/a e que sua natureza seja de um espaço de
socialização de experiências e apropriação do saber em constante produção, assim construindo possibilidade
de transformação das fragilidades da sua realidade.

Entendemos que seja “sine qua non” à formação do/a professor/a da EJA e que essa evidencie os princípios e
práticas formativas no viés da teoria e metodologia de Paulo Freire, pois este autor pensa a educação para a
transformação humana e a autonomia do sujeito.

A pesquisa se mostrou relevante na medida em que ajudou a responder algumas questões levantadas no
início deste trabalho. Foi possível perceber a inexistência de uma formação específica para o professor da
EJA que garanta o diálogo com os pressupostos teóricos e metodológicos freireanos. Embora seja ofertada
por parte do município, a formação continuada para os/as professores/as não atende às especificidades dos
professores e tão pouco é destinada ao professorado da EJA. Vale salientar que mesmo que os docentes
trabalhem de certo modo com alguns princípios freireanos partindo da realidade do aluno, isto não significa
que se apropriaram das concepções de Freire com consciência crítica.

Outro fator que devemos considerar é que muitas vezes Freire não é discutido na formação inicial dos/as
professores/as, pois no espaço da academia infelizmente é descartado por parte de alguns professores/as
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universitários, que consideram Freire uma leitura romântica, simplesmente amorosa, repetitiva e ultrapassada.
Ao nosso ver, quando falamos de Freire estamos falando de uma concepção de educação pautada na
politização do sujeito, na realização por si mesmo das mudanças, das ações que levam o sujeito a evoluir e se
fortalecer, ou seja, um sujeito empoderado (sujeito ativo no processo).

Falando sobre empoderamento, não podemos deixar de rememorar diferentes momentos da implicação do
pesquisador, que demarcou as suas experiências com os seguintes campos do saber: Alfabetizador de
Jovens e Adultos, Coordenador de turma de Alfabetização, Pedagogo, Coordenador Municipal da EJA,
membro do Fórum EJA Bahia, participante da Coordenação Colegiada do Fórum EJA Recôncavo,
Especializado em EJA, Professor da Educação Básica na modalidade da EJA e Mestrando em EJA.

E ao chegar ao término desse trabalho recomendamos que as formações para os/as professores/as da EJA
precisam dar voz ao saber da experiência do professorado, ouvir o/a professor/a, ter discussão reflexiva
acerca do ato formativo, para que esta tenha sentido, significado, interação enquanto espaço de partilha de
experiências, atendendo desse modo as suas reais necessidades. Consideramos que a EJA há algumas
décadas tem sido tema de discussões em estudos relacionados à educação, de modo que alguns sujeitos ao
longo deste período vêm se mobilizando para resguardar os direitos dos homens e mulheres jovens e adultos
da EJA e promover melhorias em sua qualidade de vida através do acesso à educação. Em contraposição, o
público da EJA, ao mesmo tempo em que se torna alvo de debates favoráveis no que diz respeito à equidade
nos deveres e direitos políticos e sociais, é apontado pejorativamente por parte da sociedade, de modo que foi
e ainda é marginalizado em sua trajetória.

Precisamos dialogar com novas experiências no campo da EJA, a fim de aprofundarmos mais essa discussão
sobre a formação do/a professor/a e sua interconexão com os pressupostos teóricos e metodológicos
freireanos. E, para tanto, concluímos parafraseando Freire (1991, p. 143): “saio como quem fica”, ou seja,
saio, mas gostaria de ficar neste campo de pesquisa; afinal, neste trabalho produzimos determinadas
respostas e muitas outras interrogações que ainda ficaram para as investigações vindouras.

[1] Tradução: Nossa opção pelo diálogo e a participação define a organização da investigação dialógica ou
comunicativa que levamos até o fim. O processo de investigação deve assegurar que todas as vozes
implicadas na realidade estudada devem estar representadas em pé de igualdade, pelo que se faz necessário
levar em conta tanto o conhecimento acadêmico e cientifico como o baseado na experiência as práticas
cotidianas e as interações.

[2] Verificar no site:
http://www.uneb.br/mpeja/files/2016/11/Disserta%C3%A7%C3%A3o-MPEJA-Linha-2-Juarez-da-Silva-Paz1.pdf
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