
Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Educação

Núcleo de Estudos e Documentação Educação, Sociedade e Cultura
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – Pibic

Bolsista Pibic:
Patrícia de Moraes Fontenele

Orientadora: 
Profª Drª. Maria Emilia de 

Castro  Rodrigues



Justificativa da Pesquisa

• Pesquisa vinculada ao Projeto de Pesquisa Educação de Jovens e Adultos na Secretaria
Municipal de Educação de Goiânia (SME): história e memória, um subprojeto da pesquisa
do Centro Memória Viva (CMV) – Documentação e Referência em Educação de Jovens e
Adultos (EJA), Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-Oeste.

• Foram coletados muitos materiais durante o acompanhamento desta experiência,
realizada no período de 2016-2017/1, em parceria com a Universidade Federal de Goiás e
a Secretária Municipal de Educação e Esporte.

• Compreender a nova forma de organização da formação, bem como a mesma atinge os
profissionais da EJA em sua práxis pedagógica.

• Esta pesquisa buscou contribuir na organização, sistematização e análise dos dados da
formação continuada, registrados em materiais impressos no CMV e on line disponíveis
no Portal do Fórum Goiano de EJA (http://forumeja.org.br/go/node/1506).

http://forumeja.org.br/go/node/1506


Formação continuada de apoios técnico-pedagógicos, coordenadores, 
diretores e professores da Educação de Jovens e Adultos. 

• Advém da experiência ocorrida entre 2010 e 2015 do Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com Educação Básica na Modalidade de EJA no Ensino
Fundamental (Proeja-FIC), que foi acompanhada e registrada via pesquisa Pibic 2013-
2015 e concluída com um trabalho de conclusão de curso (SANTOS, 2015);

• Formação Continuada promovida pela Gerência de Educação de Jovens e Adultos
(Gereja), Gerência de Formação de Profissionais da Educação (GEFPE), representando a
SME de Goiânia, e o Grupo de Estudos de EJA (Gereja) representando a Faculdade de
Educação (FE) da UFG.

• Formação voltada para os sujeitos (apoios técnico-pedagógicos, coordenadores
pedagógicos, diretores e professores) de 62 escolas de EJA, no ano de 2016/2017.

• Primeiro momento: Formação para os formadores (apoios e coordenadores).

• Segundo momento: Formação na escola (coordenadores, diretores e professores).



• Realizar estudos sobre pesquisa; formação continuada e dos temas dela
decorrentes apropriando do referencial que auxilie a análise dos dados da
formação continuada.

• Acompanhar, observar e registrar a formação continuada dos formadores e dos
diretores e professores da EJA da SME.

• Organizar e analisar os dados advindos do acompanhamento, observação e
registro da formação continuada, com vistas a apontar aspectos
positivos/negativos, avanços/retrocessos, contradições nessa forma de
organização, bem como os que contribuem ou não para o processo ensino-
aprendizagem dos sujeitos da EJA.

• Disponibilizar vídeos, relatórios, materiais digitalizados e impressos, textos,
artigos, dissertações, teses, etc. utilizados e/ou produzidos na/a partir da
formação.

Objetivos 



Formação Continuada em 2016

• Adveio da formação do Proeja-FIC.

• Direcionada para 62 unidades escolares que ofertam a EJA.

• Necessidade de uma formação voltada especificamente à EJA e a necessidade de reescrita
da Proposta Político Pedagógica.

• No aspecto metodológico a formação prioriza um trabalho aberto, dialógico e que
reconheça os saberes construídos pelos sujeitos envolvidos no processo formativo.

• Para avaliação é proposto a entrega de um portfolio por unidade escolar, além e
momentos de autoavaliação (diálogo e texto escrito) no decorrer do processo.

• Momentos de escuta com o coletivo para levantamento dos temas a serem abordados
pela formação.



Formação Continuada 2016

• As temáticas discutidas foram:

- Orientações para o trabalho pedagógico da EJA;
- PPP da EAJA;
- Concepções de currículo;
- Propostas metodológicas;
- Diagnóstico sócio cognitivo;
- Dialogidade;
- Interdisciplinaridade;
- Identidade dos educandos da EJA;
- Escola sem mordaça 
- Análise da PEC 241 sobre a educação. 



Formação Continuada da EAJA

Rede Municipal de Educação

CRE Brasil CRE Bretas CRE Jarbas CRE Thomé CRE Central 

Escolas Escolas Escolas Escolas Escolas



Formação Continuada 2016

• Desafios encontrados:

- Compreender o projeto de formação.

- Chegada da formação na escola.

- Resistência do educador.

- Montagem do portfólio.

• Avanços percebidos:

- Os sujeitos que participam da formação se sentem ouvidos e atendidos.

- Supri as principais demandas da escolas.

- Temáticas relevantes.

- Melhoria da prática pedagógica.

- Tempo de estudo garantido.



Formação Continuada 2017/1

• Acompanhamento da formação no ano de 2016 e primeiro semestre de 2017, com
renovação do plano de trabalho para acompanhamento da formação em 2017-2018/1.

• Estrutura e organização da formação se manteve igual a de 2016.

• Formação voltada para os apoios, coordenadores pedagógicos, diretores e professores
das 62 unidades escolares de EJA.

• Parceria da SME de Goiânia (GEREJA e GEFPR), UFG (FE e gereja) e Forúm Goiano de
EJA.

• Avanços percebidos:

- Os sujeitos participantes já conheciam e entendiam o projeto de formação.

- Maior envolvimento dos educadores no processo.

- Maior envolvimento dos formadores nas unidades escolares.

- Acompanhamento durante todo o ano sobre a montagem do portfólio. 



Formação Continuada 2017/1

• Desafios encontrados:

- Mudanças de gestão na SME e na CRE.

- Troca de apoios técnico-pedagógicos das CRE’s nas escolas.

- Diminuição significativa de apoios.

- Sujeitos que desconhecem a modalidade.

- Impossibilidade de dar continuidade as temáticas.

- Retomada de conceitos anteriormente discutidos (papel de cada sujeito, temas 
fundamentais).



Considerações Finais

• Organização, sistematização, estudo e análise dos dados advindos do acompanhamento
e pesquisa sobre a formação continuada da EAJA, a qual foi avaliada positivamente
pelos educadores e educandos das escolas.

• O Projeto de formação continuada, partiu das necessidade e demandas dos professores
e alunos.

• Processo de formação coletivo, de forma dialógico, contou com a contribuição de todos
os envolvidos na experiência: profissionais e educandos presentes nas escolas.

• Os envolvidos com a experiência, após participarem da formação conseguiram obter um
maior conhecimento sobre a modalidade EJA;

• A formação contribuiu para conhecer, compreender e implementar a Proposta Político-
Pedagógica da EAJA -PPP da EAJA (2012-2014);



Considerações Finais

• Compreende-se que a formação continuada não deve ser feita a partir de uma lista de
temas/cursos prontos, mas deve considerar os problemas/desafios vindos da realidade da
escola;

• Formação possibilitou que os professores encontrassem novas oportunidades de perceber
o seu trabalho, contribuindo para a realização de uma reflexão crítica sobre sua prática
pedagógica no ambiente escolar.

• A formação continuada e seus resultados foi uma conquista para a modalidade, pois
possibilita compor e divulgar sua história, uma história negada ao longo do contexto
histórico da educação brasileira, que ainda conta com milhões de analfabetos e daqueles
que não concluíram a educação básica.
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