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Título do Trabalho Vigente 2016-2017: Formação continuada de apoios técnico-

pedagógicos, coordenadores e professores da Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo dos resultados: Foi realizado o acompanhamento da Formação Continuada de 

professores da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA) ofertada pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), junto aos apoios técnico-pedagógicos das 

Coordenadorias Regionais (CRE's) e os coordenadores pedagógicos de 62 escolas 

municipais da Educação de jovens e adultos (EJA), os quais realizaram a formação 

continuada dos professores nas escolas, no período de 2016-2017. Realizou-se a coleta 

de dados, que foram registrados, organizados e analisados em cadernos de campo, 

vídeos, artigos, slides e apresentação de comunicação oral em congresso. A formação 

continuada de professores da EAJA teve como um de seus objetivos a reorganização do 

currículo da modalidade, e contribuir para a reescrita da Proposta Político Pedagógica 

(PPP da EAJA) coletiva, que proporcionou a integração entre os sujeitos (alunos, 

professores, coordenadores pedagógicos, apoios) envolvidos na modalidade de ensino, 

sendo a PPP sistematizada pela Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e adultos 

(GEREJA), com a Gerência de Formação (GERFOR). Os eixos orientadores da 

formação foram identidade, cultura e cidadania, os quasi foram tratados como 

princípios, categorias e/ou referencial teórico metodológicos no processo formativo.  
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Introdução 

Este plano de trabalho (PT) tem por objetivo dar continuidade à análise da Formação 

Continuada de apoios técnico-pedagógicos, coordenadores pedagógicos e professores da 

educação de adolescentes, jovens e adultos (EAJA), ofertada pela Secretaria Municipal 

de Educação (SME) em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás (FE/UFG), das 62 escolas da rede. O plano faz parte da pesquisa Educação de 

Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia: história e memória, 

um subprojeto do Centro Memória Viva (CMV) - Documentação e Referência em 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Popular e Movimentos Sociais do 

Centro-Oeste. 

No levantamento das produções referentes à SME de Goiânia, diagnosticamos as 

pesquisas de mestrado no campo da EJA: Machado (1997), Rodrigues (2000), Santos 

(2007), Costa (2008; 2015), Araújo (2014), Francisco (2015), etc., sendo que as de 

Santos e Francisco abordam sobre a formação de educadores da modalidade EJA. Na 

parceria entre a UFG e a SME identificamos as pesquisas: Implantação da base paritária 

na EAJA, e A construção de uma proposta democrático-popular de educação para EJA; 

e as pesquisas plurinstitucionais de âmbito nacional: a Pesquisa Juventude, 

Escolarização e Poder Local; Observatório da Educação (Obeduc ), e a EJA na SME-

Goiânia: história e memória, do CMV. 

Estas duas últimas pesquisas fizeram o acompanhamento desta formação continuada de 

2013-2015, quando a formação ocorria somente para os professores da educação básica 

e da educação profissional (EP) via Projeto de Extensão - FE 48, Educação de Jovens e 

Adultos – Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudo de Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos - Geaja. Este acompanhamento da formação, via Programa 

Institucional de Bolsas Cientificas - Pibic, originou o trabalho de conclusão de curso 

(TCC) de Santos (2016) e da dissertação de mestrado de Francisco (2015). 

No término da experiência da EJA e EP a formação foi expandida, envolvendo também 

o coordenador pedagógico das escolas e os apoios técnicos-pedagógicos das Unidades 

Regionais (URE's2) das 10 escolas. Em 2015, foi identificada a necessidade de 

expansão da formação para as 72 escolas  da SME. Assim a formação passou a ocorrer 

na FE/UFG, desenvolvida pelo Geaja e pela SME, em encontros quinzenais para os 

apoios técnico-pedagógicos e encontros ampliados mensais envolvendo os 

coordenadores pedagógicos e os apoios; sendo que estes assumem a formação dos 

professores da EJA nas escolas. 



 

Este PT se justifica por possibilitar com essa pesquisa o registro (em cadernos de 

campo, atas e vídeos), sistematização, organização, disponibilização on line das 

atividades desenvolvidas e a análise dos dados da formação continuada dos formadores 

na FE/UFG e da formação continuada em uma escola de EJA da SME, de forma que 

seja feito um estudo sobre o modelo de formação continuada desenvolvido a partir de 

2015, e quais as influências no fazer pedagógico dos professores das escolas de 

EJA/SME. 

Objetivos: 

-Realizar estudos sobre pesquisa, formação continuada, currículo, metodologias de 

ensino etc., que auxiliem a análise dos dados da formação continuada dos profissionais 

da EJA na SME. 

-Participar das atividades, reuniões, seminários do CMV, contribuindo com as 

discussões, estudos e análise dos dados sobre a formação continuada. 

-Acompanhar, observar e registrar a formação continuada dos profissionais da EJA, na 

FE/UFG e em uma escola. 

-Fazer a organização e análise dos dados coletados da formação continuada dos 

profissionais da EJA, no período de 2015 a 2018, com o intuito de apontar os aspectos 

positivos, negativos, avanços/retrocessos, contradições na formação, bem como se 

contribui ou não para o processo ensino-aprendizagem dos sujeitos da EJA. 

-Disponibilizar on line vídeos, relatórios, atividades, textos, artigos, etc. utilizados e/ou 

produzidos na/a partir da formação no Portal do Fórum Goiano de EJA e no CMV. 

-Elaborar artigos, relatório parcial e final do desenvolvimento do PT. 

Metodologia: 

Na composição do estudo sobre a formação continuada dos apoios técnicos-

pedagógicos, coordenadores pedagógicos e professores, utilizaremos como instrumentos 

de pesquisa a observação; registros em vídeos da observação da formação continuada 

que ocorre na FE/UFG, cadernos de campo e entrevistas; além de recorrer aos 

documentos utilizados no decorrer da formação: desde o projeto da formação 

continuada, as pautas de cada encontro, slides, materiais digitalizados e impressos, 

textos, artigos, dissertações, teses, bem como o acervo desta formação disponibilizado 

no CMV e no Portal do Fórum Goiano de EJA (www.forumeja.org.br/go), entre outros. 

Em 2017 a formação continuada de professores conta com a participação de 62 escolas 

de EJA, sendo que faremos o acompanhamento do trabalho de formação e das aulas na 

Escola M. M. A., a qual foi escolhida para que a bolsista do Pibic participe dos 



 

encontros mensais de formação do coordenador pedagógico, apoio e o coletivo de 

professores. Também realizaremos entrevistas com os sujeitos das intuições parceiras da 

formação e escutas aos alunos da escola que acompanharemos in loco. 

Portanto, este PT analisará a formação continuada de professores da EAJA desenvolvida 

nas 62 escolas, no período de 2015 -2017 a partir dos dados apresentados e registrados 

por meio de filmagens, atas e cadernos de campo no decorrer das formações e nos 

portfólios organizados nas escolas a partir das formações e das práticas desenvolvidas, 

bem como acompanhando in loco o trabalho de formação junto aos professores em uma 

escola, verificando os aspectos positivos, negativos e contraditórios deste formato da 

formação, bem como se esta contribui ou não para o processo ensino-aprendizagem dos 

sujeitos da EJA. 

Pautar-nos-emos no referencial teórico de autores como: Araújo (2014); Candau, 

Moreira (2007); Costa (2008); Costa, Rodrigues, Machado (2014); Francisco (2015), 

Freire (1987a, 1987b; 1994; 1995; 1996); Holliday (2006, 2012); Oliveira (2001); 

Oliveira (1999); Machado, Rodrigues (2011); Oliveira, Paiva (2004); Santos (2007); 

Vasconcellos (2000); Vygotsky (1991, 1998), etc., para subsidiar a sistematização e 

análise dos dados obtidos, os quais serão cotejados, resultando em relatórios de 

pesquisa, artigos etc. 

Cronograma: 

Atividades A S O N D J F M A M J J 

- Realização de estudos sobre pesquisa, memória e esquecimento; 

currículo; metodologias de projetos de ensino-aprendizagem, projeto de 

trabalho, eixos temáticos; regência compartilhada; interdisciplinaridade; 

formação continuada etc., apropriando do referencial para análise dos 

dados da formação continuada. 

x x x x x x x x x x x x 

- Participação nas atividades, reuniões e seminários do grupo de 

pesquisa CMV e Obeduc, contribuindo com as discussões, estudos, 

registro e análise sobre a formação continuada dos apoios técnicos-

pedagógicos, coordenadores e professores da EJA na SME. 

x x x x x x x x x x x x 

- Acompanhamento, observação e registro (em cadernos de campo, 

vídeos, relatórios etc.) da formação continuada dos apoios técnico-

pedagógicos e coordenadores pedagógicos na FE/UFG, e do 

coordenador pedagógico junto com o coletivo de professores em uma 

escola de EJA/SME. 

x x x x x  x x x x x  

- Organização e análise dos dados obtidos através do acompanhamento, 

observação e registro da formação continuada que ocorre na FE/UFG e 

na escola da SME escolhida. 

x x x x x x x x x x x x 

- Disponibilização de vídeos, relatórios, textos, artigos, dissertações, 

teses, etc. utilizados e/ou produzidos na/a partir da formação no Portal 

do Fórum Goiano de EJA e no banco de dados do CMV. 

x x x x x x x x x x x x 

- Elaboração de artigos, relatórios parciais e final do desenvolvimento 

do plano de trabalho, contendo o processo de investigação, instrumentos 

utilizados e resultados alcançados. 

 x  x  x x x   x x 

 

Resultados esperados 



 

Serão produzidos artigos, onde teremos a exposição dos dados coletados durante o 

processo da pesquisa como também a análise feita a partir do referencial teórico 

escolhido. Haverá as postagens dos dados registrados, sistematizados e organizados pela 

pesquisa no acervo do CMV e no Portal do Fórum Goiano de EJA 

(www.forumeja.org.br/go), além da exposição em seminários, congressos e demais 

eventos acadêmicos. Serão também produzidos relatórios parciais e final, com o intuito 

de registrar os avanços da pesquisa. 
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