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RESUMO

O artigo objetiva socializar o resultado do estudo que avaliou o perfil dos docentes da Educação de
Jovens e Adultos do Instituto Federal de Alagoas. Recorremos aos teóricos Rehen (2009), Manfredi
(2003) e Freire (2000) que discutem a educação profissional e os saberes necessários a prática
educativa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa (GUERRA, 2010), com abordagem de estudo de caso
(GIL, 2006; YIN, 2001), analisada pela técnica de análise do conteúdo (GUERRA, 2010). O resultado
apontou a urgência da implantação de um plano de formação continuada para os docentes que atuam
na EJA, tendo como caminho, um diálogo com os saberes docentes em formação, aproximando-se da
real necessidade da instituição de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de jovens e adultos; Educação profissional; Perfil do docente;
Formação do docente.

ABSTRACT

The article aims to socialize the result of the study that evaluated the profile of the teachers of Youth
and Adult Education of the Federal Institute of Alagoas. We refer to the theorists Rehen (2009),
Manfredi (2003) and Freire (2000) who discuss professional education and the necessary knowledge
of educational practice. It is a qualitative research (GUERRA, 2010), with case study approach (GIL,
2006; YIN, 2001), analyzed by the technique of content analysis (GUERRA, 2010). The result pointed
to the urgency of the implementation of a continuous training plan for the teachers who work in the
EJA, having as a way, a dialogue with the teaching knowledge in formation, approaching the real need
of the educational institution.
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RESUMEN

El artículo objetiva socializar el resultado del estudio que evaluó el perfil de los docentes de la
Educación de Jóvenes y Adultos del Instituto Federal de Alagoas. En el caso de los teóricos Rehen
(2009), Manfredi (2003) y Freire (2000) que discuten la educación profesional y los saberes
necesarios para la práctica educativa. Se trata de una investigación cualitativa (GUERRA, 2010), con
enfoque de estudio de caso (GIL, 2006; YIN, 2001), analizada por la técnica de análisis del contenido
(GUERRA, 2010). El resultado apuntó la urgencia de la implantación de un plan de formación
continuada para los docentes que actúan en la EJA, teniendo como camino, un diálogo con los
saberes docentes en formación, aproximándose a la real necesidad de la institución de enseñanza.
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RESUMEN

El artículo objetiva socializar el resultado del estudio que evaluó el perfil de los docentes de la
Educación de Jóvenes y Adultos del Instituto Federal de Alagoas. En el caso de los teóricos Rehen
(2009), Manfredi (2003) y Freire (2000) que discuten la educación profesional y los saberes
necesarios para la práctica educativa. Se trata de una investigación cualitativa (GUERRA, 2010), con
enfoque de estudio de caso (GIL, 2006; YIN, 2001), analizada por la técnica de análisis del contenido
(GUERRA, 2010). El resultado apuntó la urgencia de la implantación de un plan de formación
continuada para los docentes que actúan en la EJA, teniendo como camino, un diálogo con los
saberes docentes en formación, aproximándose a la real necesidad de la institución de enseñanza.
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Introdução

A educação profissional no Brasil passou por diversas mudanças significativas a partir da criação do
Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos para a formação do cidadão. Por outro lado, a cada dia perde espaço no cenário
nacional por não conseguir acompanhar o desenvolvimento técnico, tecnológico e profissional
necessários aos alunos em processo de formação. No entanto, nem sempre foi assim, Bonan (2010)
afirma que “as corporações de ofício, durante a Idade Média, foram responsáveis pelo monopólio dos
bens de serviços e de produção em toda a Europa” (2010, 2010, p. 21). Para a autora, o ensino
profissionalizante surge no Brasil com características próprias e destaca que:

A progressiva predominância do capitalismo na sociedade moderna provocou
sucessivas alterações na estrutura produtiva, principalmente no
desenvolvimento industrial – cujas exigências de qualificação da força do
trabalho foram conduzindo progressivamente à criação de um sistema
educacional adequado aos interesses da classe empresarial.

Esse aspecto da predominância do capitalismo contribuiu para que a educação profissional técnica
iniciasse um processo de qualificação profissional de jovens e adultos em idade para o trabalho. No
entanto, sempre ficou visível o interesse do capital para que essas formações servissem para atender
uma determinada demanda de mercado. Bonan (2010) enfatiza que as profissões técnicas/manuais
tinham os ensinamentos no próprio local de trabalho, enquanto o desenvolvimento intelectual
acontecia nas escolas tradicionais, mas ambos com relações diretas com os interesses das classes
dominantes. Mészáros (2008) defende que “as determinações gerais do capital afetam profundamente
cada âmbito particular com alguma influência na educação, e de forma nenhuma apenas as
instituições educacionais formais” (MÉSZÁROS, 2008, p. 43).
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Em Alagoas a educação profissional começou a ser pensada e efetivada a partir de 1905, porém, bem
antes disso, Bonan (2010) relembra que “além de algumas iniciativas vinculadas ao ensino religioso,
{...}, nenhuma ação na educação mereceu destaque até a segunda década do século XIX” (2010, p.
28). Sugiram diversos formatos de escolas que trataram a educação profissional sempre aproximando
o sujeito do mercado de trabalho. Porém, a educação profissional ganhou maior força, tanto no Brasil
quanto em Alagoas, com a criação dos Institutos Federais a partir da Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008.

Com base no exposto, constata-se que a educação profissional técnica requer um docente com
formação que extrapole os domínios técnicos estritamente necessários a atender o “mercado de
trabalho”, ao mesmo tempo, exige-se que essa formação técnica seja composta por diversos
conteúdos e não apenas pela vivência prática, ou o notório saber, discutido na atualidade. Na busca
de uma formação docente, compatível com tantas necessidades, diversos autores se debruçam nas
discussões para traçar um perfil indicativo, conforme, neste texto, que tem como objetivo socializar a
investigação que visou avaliar o perfil dos docentes que atuam no ensino técnico de nível médio
integrado, do Instituto Federal de Alagoas (IFALAL), Campus Marechal Deodoro, identificando suas
características profissionais.

Fundamentamo-nos em Rehen (2009), que enfoca sobre o perfil e a formação do professor de
educação profissional técnica; Manfredi (2003), que discute a educação profissional no Brasil,
enfatizando as políticas que foram deflagradas para a formação profissional em nosso país (Freire
(2000), que discute os saberes necessários à prática educativa. Além de Bonan (2010) que percorreu
os cem anos da educação profissional em Alagoas, da escola de aprendizes artífices ao Instituto
Federal de Alagoas e outros autores que dialogam com esta temática.

O caminho metodológico do estudo fez-se na pesquisa qualitativa (GUERRA, 2010), na abordagem
de estudo de caso, onde utilizamos a técnica da entrevista, com seis professores das áreas técnicas
dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado em Cozinha e em Hospedagem, tendo como método
para análise dos dados a técnica de análise do conteúdo, que de acordo com Guerra (2010, p. 69)
“pretende descrever as situações, mas também interpretar o sentido do que foi dito”. Consta como
estudo de caso, por esse ser “caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível
mediante os outros tipos de delineamentos considerados” (GIL, 2006, p. 73).

Este artigo apresenta os resultados do referido estudo que foram analisados de acordo com o perfil
profissional baseados nas três premissas indicadas na proposta da educadora Rehen (2009), de
forma a contribuir com o fazer pedagógico da instituição de ensino em foco.

O artigo está organizado em três seções, a primeira versará sobre os caminhos da educação
profissional técnica, a segunda sobre a Educação de Jovens e Adultos no IFAL e na terceira será
enfatizado o que os dados revelaram.

1 Caminhos da educação profissional técnica: necessidade de refletir

As relações de trabalho e educação ocorrem deste a antiguidade e sempre foi alvo de estudiosos da
história da humanidade, pois aponta aproximações entre a economia e a inserção social dos sujeitos.
Percebe-se que sua origem iniciou com o trabalho doméstico e o artesanato e chegou ao modelo
fabril, com a modernização dos sistemas de trabalho, exigindo, segundo Enguita (1989) a separação
do trabalho manual e intelectual. Conforme enfatizou Bonan (2010) que as profissões
técnicas/manuais tinham os ensinamentos no próprio local de trabalho, e que todo o desenvolvimento
intelectual era direcionado para escolas tradicionais da época. Assim, os percursos dos ensinamentos
foram sofrendo grandes transformações, e com o surgimento de diferentes atividades que exigiram a
especialização dos profissionais (MANFREDI, 2003).
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Atualmente, especificamente na década de 90, apesar do destaque do trabalho assalariado,
largamente distribuído na sociedade, o trabalho doméstico e o autônomo persistem. As sucessivas
crises econômicas mundiais e o crescimento populacional, diminuíram a oferta de trabalho, fazendo
surgir uma nova categoria de trabalhadores autônomos, os chamados empreendedores, como uma
nova proposta na geração de emprego e renda (MANFREDI, 2003; REHEN, 2009). Tudo isso, de
acordo com Prado (2012), corroborando com políticas internacionais que ditam as regras para que
todos possam seguir e atenderem a um projeto maior, visto que:

O processo de reestruturação global do Estado e os novos ditames da
economia de mercado provocam impactos nas diferentes esferas sociais e,
como não podia deixar de ser, determinam importantes reformas na esfera
educacional. (2012, p. 78)

As transformações no mundo do trabalho provocaram o surgimento de técnicas inovadoras que
impactaram na educação formal. Novos termos, como educação por competências ou habilidades e
competências, surgiram facilitando a compreensão das propostas criadas pelos pensadores da
educação. Ramos (2017, p. 31) salienta que “uma formação, baseada na unidade entre o trabalho, a
ciência e a cultura, como dimensões fundamentais da vida, implica abordar o conhecimento em sua
historicidade”.

Um desses termos foi criado por Bauman (2001), quando comparou a educação atual com a do
passado, denominando-as de modernidade sólida e liquida. A modernidade sólida significava a
durabilidade do conhecimento, a distinção entre o certo e o errado, a imposição de regras, a
obediência por parte dos sujeitos, o aprendizado era feito pela incorporação de hábitos e a repetição
automática. Ao serem aprendidos os conhecimentos eram para toda vida, sendo imprescindível a
capacidade de memorização, ou seja, o conhecimento educacional era durável e imutável.

Contrastando com a descrição anterior, o mesmo autor chamou de modernidade líquida as
características educacionais da atualidade, marcada pela flexibilização e as incessantes mudanças.
Essa rapidez implica em constantes adaptações e no descarte de hábitos que serão substituídos
velozmente por outros. Não existem mais a necessidade de decorar conteúdos e sim a priorização da
criatividade para solucionar situações imprevisíveis, da mudança, e da inovação, desta forma, a
ciência e a tecnologia ditam o ritmo das transformações.

Neste contexto, a construção do conhecimento implica na implementação de estratégias inovadoras
para a qualificação do trabalhador. Não se trata apenas do saber fazer e do cumprimento de ordens, é
necessário o conhecimento e ser flexível para aprender sempre, aumentando o compromisso
profissional. Essa exigência na mudança do perfil, tem a educação como fator decisivo na relação do
trabalhador com o trabalho. Aprender a trabalhar nessa nova conjuntura requer a garantia de uma
formação continuada do sujeito, bem como, a criação de politicas públicas que garantam o
crescimento constante da sociedade (REHEN, 2009)

Corroborando com a situação descrita, a Lei de Diretrizes e Bases (1996), aponta a educação
profissional no ápice dos direitos básicos do cidadão, ou seja, o direito a educação e ao trabalho.
Partindo do pré-suposto que, o conhecimento para a educação profissional, tem início no
desenvolvimento das competências compatíveis com a profissão pretendida. Dessa forma, “a
competência passa a estar no princípio da organização do trabalho, no lugar da
qualificação/profissão” (RAMOS, 2011, p. 194).

Essa nova educação, que parte do principio da organização do trabalho, comporta uma realidade
diferenciada, está globalizada, percorre a mesma velocidade das mudanças científicas e tecnológicas,
exige um docente com formação atualizada a cada momento, assegurando ao estudante um
conhecimento adequado ao desenvolvimento profissional a partir da escola (REHEN, 2009).
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Segundo Meghnagi (1991) as exigências ao trabalhador estão cada vez mais complexas, chegando
as instituições de ensino e prioritariamente ao docente, realizar as transformações nos modelos
educacionais vigentes. Essas exigências dificultam a implementação das diretrizes curriculares, como
também, as políticas públicas voltadas a educação profissional, que anteriormente eram dificultadas
pelo perfil e pela deficiência na formação do docente (REHEN, 2009). Porém, Silva e Baracho (2007),
enfatizam que “a desconstrução e construção de modelos curriculares e metodológicos, observando
as necessidades de contextualização frente à realidade do educando, promovem a ressignificação de
seu cotidiano”. (2007, p. 13). Consolidando a importância de compreender o sujeito em formação.

A oferta de cursos técnicos viabilizados pelas instituições de ensino com vistas à formação
profissional que atenda a essa nova conjuntura, permanecem, em muitos contextos, ainda sendo
ministrados por docentes sem domínio ou conhecimento pedagógico, sem condições técnicas para
mediação de situações de aprendizagem que possam facilitar a compreensão das técnicas
necessárias ao futuro trabalho, e assim contribuindo para a garantia da sua cidadania.

Isso faz parte do conhecimento do professor saber ensinar o que sabe fazer, exigindo para tal,
conhecimento para além da formação inicial e das vivências profissionais. Dentre o conhecimento que
o professor precisa deter, estão as tecnologias pedagógicas que facilitam o processo
ensino-aprendizagem de forma continuada ao longo da vida.

Com base no exposto, fica claro que, os conteúdos programáticos desenvolvidos em cursos de
educação profissional técnica, não podem se limitar a um rol de temas a serem discutidos em
unidades curriculares fragmentadas e que só serão úteis no ambiente escolar (REHEN, 2009). É
preciso levar para o cotidiano dos sujeitos em aprendizagem, mostrando a importância de
determinado conteúdo para a vida profissional e pessoal.

Neste sentido, Freire (2000) afirma que é necessário ao docente, não apenas o domínio pedagógico e
do conhecimento, para ele é imprescindível conhecer e entender o cotidiano dos educandos. Para
Delors (1998) a inserção da resolução de problemas na metodologia de ensino levariam os
estudantes a relacionarem situações do trabalho com conjunturas imprevisíveis. Dessa forma, o
docente consegue aprimorar sua prática quando insere um rol de conteúdos que possa direcionar
seus alunos para uma aprendizagem significativa voltada para a área técnica profissional.

Neste cenário da educação profissional técnica, qual aumentaram as exigências ao trabalhador, no
que se refere à aquisição de conhecimentos específicos, com objetivo de enriquecer a sua formação e
por outro lado, a falta de um docente qualificado que atenda esses novos critérios, estudiosos da
educação tem-se debruçado na busca da composição de uma formação básica específica para o
docente para minimizar ou sanar essa deficiência. Cabe aqui defender que “a escola precisa rever as
suas estratégias que favoreçam maior interação nos sistema escolar, visando contribuir para o
sucesso educacional dos sujeitos jovens e adultos”. (FREITAS, CARDOSO, 2016, p. 172)

Dentre os autores que referenciaram este estudo, chamou-nos a atenção a pesquisadora Rehen
(2009), que propõe uma formação básica para o docente da educação profissional técnica, baseado
em três eixos fundamentais (REHEN, 2009, p. 109), conforme descrição abaixo:

1. Saberes disciplinares advindos de formação acadêmica específica;
2. Saberes adquiridos pela experiência profissional relacionada com a sua área de formação

acadêmica;
3. Saberes pedagógicos e didáticos para a gestão das condições de aprendizagem e regulação

interativa nos diversos ambientes de aprendizagem, com a escola e a empresa.

É a partir destes três eixos que dialogaremos para que fique claro o perfil de formação dos docentes
que lecionam nas áreas técnicas do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Cozinha e no Curso
Técnico de Nível Médio Integrado em Hospedagem, na modalidade de Educação de Jovens e
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Adultos, ofertados pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal Deodoro, por exigirem uma
formação específica do docente.

2 Educação de Jovens e Adultos no IFAL

Embora o Instituto Federal de Alagoas possua 16 Campi, dois na capital Maceió e 14 no interior do
Estado, a modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nível médio, é ofertada
em apenas em quatro campi, enquanto outros dois estão com a oferta de cursos prevista para o ano
letivo de 2018. Porém, é necessário compreender que o PROEJA surge com finalidades específicas
no processo educacional, apresentando dois objetivos marcados, que para Moura e Henrique (2007)

O primeiro é enfrentar as descontinuidades e o voluntarismo que marcam a
modalidade EJA no Brasil e o segundo é integrar à educação básica uma
formação profissional que contribua para a integração socioeconômica de
qualidade do coletivo de jovens e adultos. (2007, p. 18).

Desafios postos que alteram toda estrutura organizacional da instituição ofertante, como por exemplo,
a matriz curricular dos cursos técnicos de nível médio integrado ofertados nos municípios de Maceió,
Marechal Deodoro e Piranhas, constituem-se em um núcleo comum, composto pelas unidades
curriculares relativas ao nível médio; um núcleo integrador, no qual constam as unidades curriculares
pertinentes ao mundo do trabalho, tais como, segurança no trabalho, informática básica, gestão
organizacional e uma língua estrangeira e um núcleo profissional, com as unidades relativas à
educação profissional técnica. Os cursos são constituídos por seis semestres ou seis módulos,
correspondendo a três anos de estudos, com variação de carga horária entre 2.320 e 2.800 horas.

Os cursos de Informática e Processamento de Alimentos ofertados pelo Campus Satuba, apresentam
particularidades diferenciadas com relação aos demais. Estes se constituem em quatro semestres,
sendo concluídos em dois anos, com uma carga horária de 1.600 horas.

Os demais resultados serão apresentados e analisados com base na proposta de formação
profissional para o docente da educação técnica conforme propõe a educadora Rehen (2009), em
livro originado da sua dissertação de mestrado. Para este estudo os eixos fundamentais serão
considerados como dimensões de análise que serão avaliados pela técnica de análise do conteúdo
(GUERRA, 2010).

Tratando inicialmente sobre os saberes disciplinares advindos de formação acadêmica específica,
saberes adquiridos pela experiência profissional relacionada com a sua área de formação acadêmica,
e, também, os saberes pedagógicos e didáticos para a gestão das condições de aprendizagem e
regulação interativa nos diversos ambientes de aprendizagem, com a escola e a empresa. Estes eixos
e/ou dimensões foram refletidos no percurso das discussões.

3 O que os dados revelaram

3.1 Saberes docentes advindos da formação acadêmica específica

Os dados demonstraram que em ambos os cursos 66,66% dos docentes entrevistados eram do sexo
feminino e 33,33% pertenciam ao sexo masculino, destes, apenas 16,66% possuíam experiência no
ensino da modalidade EJA antes de chegarem ao IFAL e o tempo de docência variou entre 1,5 a 7
anos.

Neste sentido foi feita a correlação entre a formação acadêmica, em nível de graduação, com a
unidade curricular lecionada pelo docente, na busca da identificação da interatividade do
conhecimento do docente adquirido na formação acadêmica, com o conhecimento necessário à
prática profissional do aluno a quem ele deve preparar para o exercício profissional.
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De acordo com as informações concedidas pelos próprios docentes estes possuem graduação em
Gastronomia, Nutrição, Hotelaria, Turismo e Administração Hoteleira, desta forma, os resultados
revelaram que há adequação na formação de todos os docentes em relação às unidades curriculares
lecionadas e que todos possuem prática profissional compatíveis com as mesmas.

Rehen (2009) afirma que ao optar pela educação profissional, o estudante deseja adquirir
conhecimentos que facilitem a sua inserção em determinada profissão, neste mesmo sentido, as
instituições educativas planejam os currículos e cabe ao docente conhecer e aplicar recursos
pedagógicos que atendam aos currículos elaborados, com vistas, a promover o processo
ensino-aprendizagem, fortalecendo o desempenho profissional do aluno. Vale ressaltar que “a
formação inicial de professores assenta num compromisso tênue com a profissão para que forma e
num compromisso forte com a qualidade profissional a formar” (LOPES, PEREIRA, 2015, p. 135).

O Quadro 1 revela o perfil acadêmico e profissional dos docentes da EJA em três aspectos avaliados,
ou seja, a titulação, a prática profissional relacionada as unidades curriculares que lecionava e
conhecimento pedagógico adequado para a formação profissional técnica necessárias a ambientes
corporativos.

Quadro 1 – Perfil acadêmico e profissional dos docentes da modalidade EJA do Instituto Federal de
Alagoas, Campus Marechal Deodoro, no ano de 2017.

Cursos
Pós-graduação strictu sensu Prática

Profissional
Participação em Curso
de Pedagogia para EJAMestrado % Doutorado %

Curs Conc Curs Conc Sim Não Sim Não
T. Cozinha 50 - 50 - 100 - 25 100
T. Hospedagem 50 50 - - 100 - - 100

Curs – Cursando / Conc – Concluído

Quanto à formação os resultados mostraram que todos os docentes encontravam-se em fase de
qualificação strictu sensu, na sua maioria em nível de mestrado. A prática profissional de ensino na
EJA, já fazia parte da experiência dos docentes, visto que, o mais recente já tinha quase dois anos
que lecionava nessa modalidade ensino, porém, ficou claro que a maior parte adquiriu experiência no
cotidiano da sala de aula, pois nunca participou de cursos que discutissem práticas pedagógicas
adequadas ao ensino de jovens de adultos.

Apesar da falta de qualificação específica para atuarem na EJA, nota-se um grande avanço no que se
refere a titulação dos docentes, são mestres e doutores atuando no ensino médio, uma realidade que
não é comum nas escolas de educação básica, nem mesmo nas ditas de ensino “regular”. Isto implica
que os profissionais podem contribuir significativamente com o processo de aprendizagem dos
estudantes, por estarem qualificados acima da média e consonância com o ensino, pesquisa e
extensão.

A graduação não basta ao docente é preciso ir além e obter conhecimentos na velocidade que a
atualidade exige. As pesquisas renovam os conhecimentos a cada dia e o acesso a informação é
facilitado por meio das publicações acadêmicas.

De acordo com Rehen (2009), para que um docente atenda as necessidades de um mundo
globalizado, em uma sociedade com característica de fluidez, flexibilidade e rapidez, será exigido dele
um conhecimento igualmente fluido, que vai para além da sua formação inicial. A formação de um
educador, é contínua, o seu conhecimento deve revelar uma postura crítica, que provoque reflexão,
sem abrir mão da formação continuada. No entanto, Tardif e Lessard (2009, p. 49) enfatizam que “a
docência, como qualquer trabalho humano, pode ser analisada inicialmente como uma atividade”, os
autores reconhecem que o trabalho docente surge a partir de um determinado contexto e que este
aparece a partir de um objetivo.
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3.2 Saberes adquiridos pela experiência profissional na área de formação acadêmica

O conhecimento advindo da prática profissional do docente, correlata a unidade curricular que leciona,
constitui-se como um fator indispensável a este estudo. Á luz de Rehen (2009), essa é uma das
condições primordiais para que o docente possa formar futuros trabalhadores a partir de instituições
educacionais.

A relação teórico-prática possibilita ao docente uma maior possibilidade de participar na construção
do conhecimento que se propague ao longo da vida do estudante e que deste ponto, ele próprio
reveja a sua relação teoria-prática e a consequente reflexão na ação, que o fará refletir as suas
práticas, avaliar os efeitos causados na formação e produzir práticas inovadoras. A formação inicial e
continuada é essencial para que todos os envolvidos no processo de aprendizagem possam refletir
sobre sua prática docente, Ferro e Moura (2012, p.193) enfatiza que

A sociedade contemporânea vive um processo de profundas mudanças nos
campos econômico, cultural, da ciência e da tecnologia. Diante deste fato
coloca-se em evidência a necessidade de se fazer uma revisão sobre a
literatura que trata da formação profissional dos docentes que atuam na
modalidade EJA.

Com base nesse contexto, o Quadro 1 apresenta os resultados informados pelos docentes quanto a
sua atuação como profissional na área em que se propõe a formar trabalhadores, neste caso, 100%
dos docentes de ambos os cursos atuaram profissionalmente na área em que se propuseram a formar
pessoas. Porém, Tardif e Lessard (2009, p. 44) alertam que “o trabalho docente não se limita nem às
atividades de classe, nem às relações com os alunos, embora essas atividades e relações, como se
verá, sejam essenciais no exercício da profissão”. A missão do docente é maior do que está posto,
sabendo que “os sujeitos educandos caracterizam-se por pertencer a uma população com faixa etária
adiantada em relação ao nível de ensino demandado” (BRASIL, 2009).

3.3 Saberes pedagógicos e didáticos para o encaminhamento das condições de aprendizagem

Outro aspecto relevante deste estudo foi a constatação do conhecimento pedagógico do docente,
proveniente da sua participação em cursos que discutissem práticas pedagógicas que o levassem “a
conceber, construir e administrar situações de aprendizagem e ensino para cursos de educação
profissional técnica” (GOMES, GOMES, 2013, p. 101).

Neste aspecto, apenas 25% dos docentes afirmaram possuir essa formação, os demais atribuíram o
conhecimento ao ensino anterior da mesma unidade curricular em outros cursos ou instituição de
ensino, ao estudo sobre o assunto por meio de livros ou artigos, diálogos com outros professores e a
vivencia profissional, ficando a dúvida se de fato o docente consegue alcançar o objetivo de ensinar
aquilo que sabe fazer, através do relato de experiências vivenciadas no exercício profissional e na
condução de discussões que levem o aluno a solucionar problemas inusitados.

Cabe salientar que, quando os docentes foram indagados se consideravam possuir domínio
pedagógico para fazerem jovens e adultos aprenderem as habilidades necessárias ao contexto do
trabalho que executarão após o término do curso, os resultados demonstraram que apenas 16,66%
afirmaram ter conhecimento suficiente para lecionar, enquanto que 83,33% disseram que precisavam
melhorar.

O último questionamento foi sobre o interesse do docente em participar futuramente de um curso
complementar a sua formação pedagógica, neste sentido, 66,66% dos entrevistados responderam
positivamente, enquanto que 33,33% afirmaram que talvez participassem. Nesta perspectiva, não se
pode esperar que esta formação acontecesse a partir da organização da instituição, pois a busca por
melhoria na qualidade dos serviços prestados deve ser pensada. Assim, Silva e Baracho (2007)
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alertam que

O PROEJA, por ser um campo peculiar de conhecimento, exige que se
implante e se implemente uma política específica para a formação de
professores para nele atuar, uma veze que há carência significativa no
magistério superior de uma sólida formação continuada de professores para
atuar nessa esfera. (2007, p. 11).

Conceitualmente, a formação continuada tem início na graduação, mas não se limita a este tempo,
perpassa por toda vida profissional do docente, possibilitando o conhecimento e o desenvolvimento
de práticas pedagógicas, a autocrítica e a reflexão sobre as práticas aplicadas. Proporciona ações
inovadoras e a transformação das metodologias utilizadas. A Valorização da formação continuada
confirma o comprometimento do docente com a qualidade do ensino e consolida o seu
autodesenvolvimento (PERRENOUD, 1999).

A educação profissional técnica requer do docente um conhecimento específico na área de atuação.
É necessário conhecer os processos produtivos, os detalhes do cotidiano, as contradições, as novas
tecnologias e estar atento as transformações do mundo do trabalho. Além desse conhecimento o
docente precisa ter domínio pedagógico como suporte técnico facilitador do ensino-aprendizagem,
provocando um constante diálogo entre a teoria e a prática, no que se refere a “aplicação prática dos
conteúdos, de forma crítica e reflexiva que leva à reformulação, ampliação, desconstrução, inovação,
manutenção ou a transformação desses mesmos conteúdos” (REHEN, 2009. p.65) para aprimorar a
relação de teoria e prática no processo de aprendizagem.

A formação dos professores é um caminho para consolidar políticas de aprimoramento das práticas
em sala de aula e que contribui para a permanência dos alunos na escola, sabendo que “a formação
dos professores da EJA requer novas configurações, no entanto estas configurações devem ser
despertadas também pelos professores formadores no âmbito universitário” (FERRO, MOURA, 2012,
p. 201). As autoras reforçam esta ideia dizendo que “vale ressaltar que mais do que formação inicial,
os professores da EJA precisam de formação com enfoque em suas próprias ações” (FERRO,
MOURA, 2012, p. 201).

De acordo com a resposta da maioria dos docentes, ficou claro que, embora não tenham
conhecimento pedagógico para atuarem com estudantes da EJA, até então, não houve preocupação
em sanar essa lacuna, investindo na formação continuada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu conhecer o perfil profissional dos docentes dos Cursos Técnicos de Nível Médio
Integrado em Cozinha e em Hospedagem do Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal
Deodoro, na modalidade EJA, com a identificação dos três aspectos formativos considerados
imprescindíveis pela proposta da educadora Rehen (2009).

Foram detectados aspectos que precisam de melhoria, os quais nortearão o IFAL na elaboração de
um planejamento de formação continuada, visando o alcance e a consolidação da excelência na
educação profissional técnica. Ações que estão postas no Plano de Desenvolvimento Institucional e
que apontam continuidade na discussão com os profissionais envolvidos na educação profissional.

Vale destacar que os professores em formação inicial e continuada precisam focar nas suas práticas
voltadas para a educação profissional dos estudantes da modalidade de jovens e adultos. O estudo
apontou que, para a formação continuada dos professores que atuam no PROEJA, é necessário
dialogar com os saberes docentes em formação, traçando um perfil profissional próximo da real
necessidade da instituição de ensino a partir das reflexões indicadas neste estudo.
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