III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE
FORMAÇÃO DE EDUCADORES
DE JOVENS E ADULTOS
3º Painel
A formação inicial e continuada do educador de jovens
e adultos nas Instituições de Ensino Superior - desafios
e possibilidades

Quando duas se fazem uma: de formação inicial
continuada a formação humana
Jane Paiva

OBJETIVO
Tensionar a formação inicial e continuada
(funções do ensino/pesquisa e da
extensão/pesquisa) com o lugar instituído
da pesquisa e da extensão como
fundamento epistemológico das
construções possíveis dos currículos de
pedagogia e dos projetos de formação
voltados à formação humana de
educadores.

EXPERIÊNCIA CURSO DE PEDAGOGIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UERJ
 reformulação de 1991: de especialistas a
educadores (EJA, Ed. Infantil, Ed. Especial e Matérias
Pedagógicas)
 reformulação de 2003: lutas ANFOPE pela formação
com base na docência (Licenciatura em Anos Iniciais
do EF para crianças, jovens e adultos e para a Ed.
Infantil; Bacharelado em Pedagogia nas Instituições e
nos Movimentos Sociais)
reformulação em 2009: ajuste, com base em
avaliação da prática, às questões de CH das Diretrizes

Tensionamentos e concepções em
disputa: graduação em pedagogia
• formação ancorada na experiência?
• formação inicial como formação humana,
antes de pensá-la como formação profissional;
• Pedagogia com base na docência: significados;
• formação do educador de EJA desde 1991;
• Reformulação de 2003;
• Diretrizes de 2006: licenciatura, apenas?

... continuação
 prática educativa não se reduz à docência -

diversificação de demandas, ampliação de
meios, recursos e finalidades formativos;
 formação humana - campo de atuação da
educação, desenvolvendo crianças, jovens e
adultos – direito à educação pela
escolarização;
 e ação específica de movimentos sociais, da
vida cultural mais ampla, da participação
política – concepção no mundo
contemporâneo: aprender por toda a vida

... continuação
Não justifica a exclusividade da escola na
formação, sem qualificar a formação que
se volte para o conjunto de práticas
educativas, sempre de natureza política e
social; nem que se tenha outra designação
além do termo de “não escolares”, para
todas as atividades que não se encaixam
no modelo historicamente instituído.

... continuação
 Interpretação de que era intenção dos
legisladores extinguir o bacharelado em
Pedagogia – tese que não encontra apoio
formal em nenhum dos artigos ou incisos do
documento;
 Acertada a valorização da docência (elimina
(elimina-se o vício de separação formal das atribuições
de deliberação, direção e controle das relativas
ao exercício regular da prática docente)
 Autonomia universitária

Tensionamentos da formação
continuada: nossos inéditos viáveis
 Concepção
Concepção: professores são sujeitos
jovens e adultos em processos de aprender
por toda a vida - inacabamento de homens
e mulheres – sentido da Declaração de
Hamburgo (1997) e do Marco de Ação de
Belém (2009) e do Parecer CNE nº.
11/2000 (função qualificadora)

... continuação
 dialogar teoricamente com práticas

vivenciadas por professores, reflexionando
sobre natureza e características das experiências
vividas - compreender percursos, apreensões e
sentidos para as experiências
 formação continuada - um quefazer diverso,
sem formatação a priori - produzido com os
sujeitos que participam do processo de
formação

... continuação
 tematização e problematização das

práticas da modalidade EJA, alterandoalterando-as e
reformulando--as;
reformulando
 formação continuada – além do saber
técnico, vivência cultural e de demais redes
de saberes de que os sujeitos participam,
em diálogo permanente com as práticas
pedagógicas, fortalecendo a perspectiva de
que não se faz educação sem cultura

... continuação
 processos de formação negociados com
professores, à medida que se revelam
necessidades, dificuldades, interesses sobre o
campo e práticas pedagógicas — percebidosdestacados;
 superar situações limites – assumir postura
decidida: ato limite - emerge das realidades de
trabalho com consciência sobre o significado –
descobrir os inéditos viáveis de práticas
pedagógicas transformadas e transformadoras

Quando duas se fazem uma...
uma... desafios
às universidades
 formação inicial e continuada — tensamente
imbricadas na pesquisa, no ensino e na extensão –
especialmente quando assumida como formação humana
 concretizar ideias emancipatórias forjadas na trajetória
no campo — inéditos viáveis —, estimulando a luta por
espaços legais instituídos, de direito à educação, e de
direito a aprender por toda a vida, para homens e
mulheres educadores - intervir na realidade social,
educativa e pedagógica, de forma qualificada, consciente e
significativa, como requer toda formação humana.

