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Resumo 

O presente trabalho emerge de minha trajetória docente na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e toma como foco de investigação as práticas educativas inventivas que 

buscam articular planejamento, formação e produção de material didático produzidos por 

educadores, que assumem a perspectiva da formação inventiva. Tem como objetivo refletir 

acerca das multiplicidades de práticas produzidas por educadores na busca de ressignificar suas 

relações com o conhecimento, sem fragmentá-lo, bem como identificar quais estratégias de 

planejamento integrado esses educadores têm construído na relação educativa com seus 

educandos. Nesta relação indissociável planejamento-produção de material didático, observar de 

que maneira estas práticas educativas podem contribuir para a formulação de políticas públicas 

educacionais, especificamente políticas de formação de educadores da Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos. A partir de uma metodologia de trabalho colaborativo, foram analisadas 

práticas de planejamento e produção de material didático de professores que atuam em duplas, 

ou bidocência durante quatro trimestres letivos, nos anos de 2015 e 2016. As duplas de docentes 

investigadas foram constituídas pelos seguintes componentes curriculares: história e inglês, 

história e arte, história e português e história e ciências. Assumimos o referencial teórico 

Freireano, especificamente o conceito de inédito-viável, visto que nos move na percepção das 

possibilidades dos sujeitos quando passam a superar situações-limite que constituem freios, 

barreiras, obstáculos na vida pessoal e social. Quando os sujeitos percebem, destacando, aspectos 

da realidade que os oprime, “o percebido-destacado”, Freire considera que esses passam a 

constituir temas-problema a serem enfrentados, superando a aceitação dócil e passiva do que está 

posto, para assumir outra postura decidida, por  meio de um ato-limite, frente ao mundo. Busca-

se também compreender o movimento que sujeitos educadores fazem, para emergirem de suas 

realidades de trabalho com consciência sobre o que significa uma estratégia metodológica 

imprescindível para decodificar o mundo e para mobilizá-los a descobrirem inéditos-viáveis em 

suas práticas pedagógicas transformadas e transformadoras. Já os estudos de Dias (2012), Barros 

(2009), Herckert (2009) e Cruces Cuevas (2015) nos provocam a refletir sobre a possibilidade de 



                                                
 
construção de uma política de formação docente a partir das práticas pedagógicas “produzidas e 

inventadas” pelos educadores, a partir de uma aposta na conjugação da poesia e ética - p(r)oética, 

que representa um espaço de resistência às padronizações, uma abertura para as surpresas da 

vida. Uma formação inventiva, segundo Cuevas que busque compor novas realidades e que seja 

capaz de ressignificar a cultura escolar vigente, dotando-a de aberturas e movimentos instituintes 

porque includentes. As invenções acima citadas indicam alguns resultados caracterizados pelo 

deslocamento permanente dos indivíduos que dela participam, assumindo assim um caráter na 

formação de professores como lugar de aprendizagens e não somente lugar de aquisição de 

informações ou habilidades e competências  para ensinar. 
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