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A presente pesquisa sobre a formação continuada dos apoios técnico-pedagógicos, 
coordenadores, diretores e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), se 
justifica por possibilitar o registro, a sistematização, a documentação e a análise 
acerca do processo de formação continuada que ocorreu no período de 2016/2017. 
O objetivo geral é acompanhar, observar, registrar, sistematizar, organizar e analisar 
os dados da formação continuada dos formadores (apoios e coordenadores) 
realizada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), e 
dos diretores e professores que atuam nas 62 escolas de EJA da Secretaria 
Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME de Goiânia), com vistas a 
apontar aspectos positivos, negativos, avanços/retrocessos, contradições nessa 
forma de organização da formação, bem como o que contribui ou não para o 
processo ensino-aprendizagem dos sujeitos da EJA. No aspecto metodológico 
optamos por utilizar o estudo de caso com análise documental do projeto da 
formação continuada, as pautas dos encontros, os registros por meio de vídeos, 
relatórios, textos, artigos, a observação da formação que ocorre na FE/UFG e em 
uma escola da Rede Municipal de Educação (RME) cotejando com referenciais 
presentes em dissertações, teses, e autores no campo da formação continuada, 
currículo, metodologia do trabalho pedagógico. Os resultados obtidos através da 
pesquisa apontam que a formação conseguiu possibilitar aos profissionais 
envolvidos uma práxis pedagógica crítica e reflexiva que contempla a EJA em suas 
especificidades. Além disso, os registros em vídeos da formação, bem como os 
materiais digitalizados e impressos utilizados e/ou produzidos na/a partir da 
formação têm sido disponibilizados no Portal do Fórum Goiano de EJA 
<www.forumeja.org.br/go> e no acervo do Centro Memória Viva Documentação e 
Referência em EJA, Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-Oeste 
(CMV), por estar vinculada ao Projeto de Pesquisa Educação de Jovens e Adultos 
na SME: história e memória, um subprojeto da pesquisa do CMV. A pesquisa e a 
formação continuada terão continuidade em 2017-2018 e esta última tem sido 
avaliada positivamente com pelos educadores e formadores. 
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