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Resumo 

O artigo apresenta os resultados finais da pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic) 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. O 

objetivo desta pesquisa foi acompanhar, observar, registrar, organizar e analisar os dados da 

formação continuada dos formadores (apoios técnico-pedagógicos e coordenadores 

pedagógicos) na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), e dos 

diretores e professores que atuam nas 61 escolas de educação de jovens e adultos (EJA) da 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME de Goiânia), em 2016/2017. 

Utilizamos como principal referencial teórico Candau, Moreira (2007); Costa (2008); Costa, 

Rodrigues, Machado (2014); Francisco (2015), Freire (1987a, 1987b; 1994; 1996; 2006); 

Oliveira (1999); Machado, Rodrigues (2011); Oliveira, Paiva (2004); Rodrigues, Costa, 

Schveeidt (2014); Santos (2015), Vygotsky (1991) para auxiliar a análise dos dados coletados 

pela pesquisa. Trata-se de um estudo de caso, com análise documental, realização de 

observações, registros, e análise da formação continuada. Os resultados obtidos através da 

pesquisa são de que a formação conseguiu possibilitar aos profissionais envolvidos uma 

práxis pedagógica crítica e reflexiva que contempla a EJA em suas especificidades. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação continuada; Secretária Municipal 

de Goiânia. 

Introdução 

A presente pesquisa teve como principal objetivo acompanhar, observar, registrar, 

organizar e analisar os dados da formação continuada dos formadores (apoios técnico-

pedagógicos e coordenadores pedagógicos) na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás (FE/UFG), e dos diretores e professores que atuam nas 62 escolas de 

educação de jovens e adultos (EJA) da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de 

Goiânia (SME de Goiânia), em 2016/2017, com vistas a apontar aspectos positivos, negativos, 

avanços/retrocessos, contradições nessa forma de organização da formação, como também os 

que contribuem ou não para o processo ensino-aprendizagem dos sujeitos da EJA. Bem como 

objetivou disponibilizar vídeos, relatórios, materiais digitalizados e impressos, textos, artigos, 

dissertações, teses, etc. utilizados e/ou produzidos na/a partir da formação no Portal do Fórum 
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Goiano de EJA (www.forumeja.org.br/go), no acervo do Centro Memória Viva 

Documentação e Referência em Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular e 

Movimentos Sociais do Centro-Oeste (CMV), pois esta pesquisa Pibic está vinculada à 

pesquisa Educação de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia: 

história e memória, que é um subprojeto do CMV. 

A estrutura da formação continuada que pesquisamos, resulta da reflexão a partir da 

experiência da formação desenvolvida no Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com Educação Básica na Modalidade de EJA no Ensino Fundamental (Proeja-

FIC) na SME de Goiânia, que foi acompanhada e registrada via pesquisa Pibic 2013-2015 

(SANTOS; RODRIGUES, 2014; SANTOS, RODRIGUES, 2015;SANTOS, RODRIGUES, 

2016; e FONTENELE, SANTOS, RODRIGUES, 2016); um trabalho de conclusão de curso 

(SANTOS, 2015); uma pesquisa de mestrado (FRANCISCO, 2015); a pesquisa do Programa 

Observatório da Educação (Obeduc) do Projeto de Pesquisa intitulado: “Desafios da 

Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, 

currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais” – financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES/Brasil), Edital nº. 

049/2012 –, coordenada pela Faculdade de Educação (FE) da Universidade Federal de Goiás - 

UFG (RODRIGUES, 2016), e em artigos (COSTA, RODRIGUES, MACHADO, 2014; 

RODRIGUES, FRANCISCO, COSTA, 2016) e a pesquisa EJA na SME-Goiânia: história e 

memória, que apontou para a necessidade da reorganização da formação continuada da EJA 

na SME desenvolvida junto às demais escolas. 

É a nova forma de organização do processo de formação continuada, coordenada pelo 

Geaja/FE/UFG e SME, das 62 escolas de EJA, que acompanhamos no Pibic 2016/2017, 

desenvolvida junto ao apoio técnico-pedagógico e o coordenador pedagógico na FE/UFG, e 

estes implementaram a formação continuada semanal (em pequenos grupos/individual) e a 

coletiva mensal dos professores nas escolas em que atuam. Participamos e registramos no 

caderno de campo, semanalmente, a reunião de planejamento da formação, às terças-feiras 

envolvendo a equipe da Gerência de EJA e da Gerência de Formação dos Profissionais da 

SME (GEAJA) e a Prof. Maria Emilia de C. Rodrigues, pelo Grupo de Estudos de Educação 

de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja) do Projeto de Extensão FE-48. 

No aspecto metodológico optamos por utilizar nesta pesquisa o estudo de caso com 

análise documental sobre a formação, analisando o projeto da formação continuada; as pautas 

de cada encontro; os slides utilizados, os materiais digitalizados e impressos; a Proposta 

Político-Pedagógico (PPP) da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), que está 

http://www.forumeja.org.br/go


em vigor e a que se encontra ainda em processo de análise; textos, artigos, dissertações e teses 

de Machado (1997), Costa (2008), Araújo (2014), etc. Como também a observação da 

formação que ocorre na FE/UFG e em uma escola da Rede Municipal de Educação (RME), 

onde o registro foi feito através de vídeos disponibilizados online no Youtube 

(www.youtube.com/user/forumgoianodeejae) e no Portal do Fórum Goiano de EJA 

(http://forumeja.org.br/go/node/2501), cadernos de campo e diálogos com os sujeitos que 

participaram da formação continuada. Dentre outros recursos utilizados para compreender e 

analisar o processo de formação continuada em serviço realizada no período de 2016 ao 

primeiro semestre de 2017. 

Como referencial teórico, pautamo-nos em: Candau, Moreira (2007); Costa (2008); 

Costa, Rodrigues, Machado (2014); Francisco (2015), Freire (1987a, 1987b; 1994; 1996; 

2006); Oliveira (1999); Machado, Rodrigues (2011); Oliveira, Paiva (2004); Rodrigues, 

Costa, Schveeidt (2014); Santos (2015), Vygotsky (1991)etc., para subsidiar a sistematização 

e análise dos dados obtidos, os quais foram cotejados, e serão apresentados neste relatório. 

Os dados obtidos ao longo da pesquisa Pibic, a partir da observação da formação 

continuada com os formadores (apoios técnico-pedagógicos e coordenadores pedagógicos) na 

FE/UFG e em uma escola com os formadores, diretores e professores, foram analisados e 

sistematizados, mas em especial a avaliação da formação continuada, que foi requisitada aos 

sujeitos que dela participaram, como também as entrevistas realizadas com os sujeitos das 

intuições parceiras da formação (FE/UFG, SME e Fórum Goiano de EJA). Assim o texto 

aborda sobre um breve contexto da SME de Goiânia, formação continuada da EAJA em 2016 

e 2017, seguida das considerações finais. 

Desenvolvimento e resultados da pesquisa 

A SME de Goiânia oferta a modalidade da EJA desde a sua criação em 1961, em duas 

escolas da RME no período noturno, ainda que não existisse uma proposta específica para a 

modalidade, sendo somente em 1992 que se forma uma equipe específica para o Ensino 

Noturno. Neste mesmo ano se criou o Projeto Alfabetização e Cidadania pela FE/UFG em 

parceria com a SME, tendo como objetivo oferecer educação aos adolescentes, jovens e 

adultos. No desenvolver do processo acabou por se perceber que a composição mesclada da 

turma de EJA que contempla as quatro faixas etárias (adolescentes, jovens, adultos e idosos) é 

necessária para que se tenha uma referência na formação da identidade destes sujeitos, em 

especial os adolescentes. A partir desse projeto e dos bons resultados obtidos, a SME de 

Goiânia nomeou a EJA como Educação de Adolescentes, Jovens e adultos (EAJA). 



Em 1993, houve a expansão do projeto da FE/UFG que se tornou a Experiência 

Pedagógica de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental para Adolescentes, Jovens e Adultos da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, conhecida como Projeto AJA, tendo como 

princípios a Educação Popular dos anos 60, se focando em uma educação que correspondesse 

a realidade dos educandos e as especificidades da modalidade. Segundo Rodrigues, Costa, 

Schveeidt, (2014, p. 4) o Projeto AJA se estruturava da seguinte forma:  

[...] organizado em seis módulos; com flexibilidade no período de matrícula; 

avanço a qualquer momento do ano, e avaliação trimestral daqueles com 

condições de avançar nos módulos; com 180 dias letivos, e três horas diárias 

de aulas; atividade cultural semanal; reuniões semanais de estudo e 

planejamento dos professores; reuniões trimestrais de avaliação do projeto 

como um todo. 

 

Já neste projeto a SME oferecia aos professores a formação continuada, estruturada 

com um curso introdutório com carga horária de 80h, cumpridas em duas semanas, mais os 

encontros semanais para estudo e planejamento, que perfaziam 3h. A formação tinha por 

objetivo garantir que os profissionais envolvidos no projeto compreendessem a educação 

como um direito social dos educandos, de maneira a possibilitar a permanência dos mesmos 

no ambiente escolar. Em 1999, o Projeto AJA conseguiu, a partir de deliberações em 

plenárias e discussões, programar uma proposta de organização alternativa: para o primeiro 

segmento seriam 600h presenciais e 200h com atividades complementares; e para o segundo 

segmento, a Base Curricular Paritária3, com 700h presenciais e 100h complementares, o que 

foi implementado a partir de 2000.  

Em 2001 o Projeto AJA-Expansão foi criado, com o intuito de iniciar o processo de 

alfabetização de jovens e adultos, criando turmas em espaços alternativos e chegando até onde 

os alunos estivessem. O projeto ocorreu através de uma parceria entre FE/UFG, Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e SME de Goiânia, contando com educadores 

populares que ministravam suas aulas em espaços como associações de idosos, Comurg, 

igrejas, etc. para melhor atender aos educandos. Os educadores populares que atuavam como 

professores e os coordenadores (a cada 10 turmas havia um coordenador) que acompanhavam 

as turmas do projeto, até 2003 recebiam uma ajuda de custo da SME de Goiânia, no valor 

correspondente ao salário de um professor que tivesse nível médio na Rede Municipal e à 

carga horária de 12h semanais, repassada por uma ONG, e a partir de 2003, com o convênio 

junto ao Governo Federal através do Programa Brasil Alfabetizado, passaram a receber este 

auxilio diretamente do Governo Federal, e a SME complementava este valor para 
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corresponder ao que antes era a ajuda de custo. O Programa Brasil Alfabetizado também 

passou a oferecer subsídios para formação continuada inicial desses educadores e a aquisição 

de materiais didático-pedagógicos. 

A SME de Goiânia em seu histórico com a EJA até 2016 e início de 2017 demonstra 

construir políticas públicas que têm dado continuidade e atendem às necessidades da 

modalidade, de modo a ofertar maneiras alternativas de atendimento aos sujeitos jovens, 

adultos e idosos, presente em medidas de governo, mas isso tem sido resultado de muitas lutas 

das equipes que atuaram na coordenação central da EJA. Atualmente 61 unidades escolares da 

RME ofertam a EJA, e em conjunto com a FE/UFG a SME promove a formação continuada 

para os profissionais da educação envolvidos no processo, com o intuito de melhor atender as 

necessidades dos educandos e de preparar os educadores para uma práxis pedagógica 

reflexiva e crítica, que leve em conta as especificidades da modalidade. 

No ano de 2016 ocorreu o primeiro ano da formação continuada ampliada para todas 

as escolas de EAJA da SME de Goiânia, realizada em parceria com a FE/UFG, a Gerência de 

Formação dos Profissionais da Educação (GEFPE), Gerência de Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos (GEREJA), as Coordenadorias Regionais de Ensino (CRE) da SME e o 

Fórum Goiano de EJA. Ela adveio de uma formação anterior ocorrida no Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e 

Adultos, na Formação Inicial e Continuada com Ensino Fundamental (Proeja-FIC), que 

contava com uma formação para os profissionais envolvidos desde seu primeiro ano de 

projeto, 2010, até seu último ano, 2015. 

Devido aos grandes ganhos obtidos por essa formação4, em especial a organizada e 

desenvolvida no período de 2013-2015, foi estruturado um projeto de formação continuada da 

EJA para todas as escolas da RME de Goiânia, em muito semelhante à formação do Proeja-

FIC, ainda que esse projeto anterior contasse com a formação para a educação básica (EB) e a 

educação profissional (EP), o que não é o caso das escolas de EJA da RME atualmente, 

adequações foram feitas para que o projeto desta nova formação suprisse as demandas 

levantadas pelas unidades escolares.  

[...] a reflexão sobre o processo de formação desenvolvido pela SME de 

Goiânia, tanto pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação, 

pelas Unidades Regionais (URE) da Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte de Goiânia (SME) e da experiência do Proeja-FIC apontou para a 
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necessidade da reorganização da formação continuada da EAJA na SME de 

Goiânia. (GOIÂNIA, 2016, p. 4). 

 

Quando analisado o porquê da necessidade de uma formação para esta modalidade de 

ensino, foi identificado que os profissionais envolvidos em sua trajetória no ensino superior 

não tiveram uma formação voltada para a EJA, e ainda que essa seja uma modalidade 

integrante da educação básica ela não é devidamente apresentada nos cursos superiores de 

licenciatura. Como podemos observar no Parecer e a Minuta de Resolução das Diretrizes 

Curriculares para EJA, dirigido pelo conselheiro e prof. Carlos Roberto Jamil Cury, do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), através da Câmara de Educação Básica (CEB), que 

destaca a necessidade de uma formação específica à EJA, como já havia também salientado o 

Parecer CNE/CEB nº 11/2000: 

Vê-se, pois, a exigência de uma formação específica para a EJA, a fim de 

que se resguarde o sentido primeiro do termo adequação (reiterado neste 

inciso) como um colocar-se em consonância com os termos de uma relação. 

No caso, trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com 

sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não 

podem ser ignoradas. E esta adequação tem como finalidade, dado o acesso à 

EJA, a permanência na escola via ensino com conteúdos trabalhados de 

modo diferenciado com métodos e tempos intencionados ao perfil deste 

estudante. Também o tratamento didático dos conteúdos e das práticas não 

pode se ausentar nem da especificidade da EJA e nem do caráter 

multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares. Mais uma 

vez estamos diante do reconhecimento formal da importância do ensino 

fundamental e médio e de sua universalização dentro da escola com a oferta 

de ensino regular. (BRASIL, 2000, p.58) 

 

E concordando com Freire (2006), compreendemos que a universidade tem uma 

grande responsabilidade social a cumprir com os outros níveis e modalidades educativas “[...] 

e uma contribuição fundamental a dar no que diz respeito à compreensão do conhecimento, às 

perspectivas de avanço nas diferentes dimensões do conhecimento, bem como nas questões de 

formação dos profissionais que atuam nas redes de ensino” (p. 81). E ao fazê-lo, esta “[...] 

aproximação da universidade com a escola permite que a própria universidade se aproprie de 

um conhecimento da realidade que a fará repensar o seu ensino e a sua pesquisa” (Freire, 

2006, p. 81-82). 

Além disso, a formação contínua é fundamental à práxis pedagógica de todos os 

profissionais da educação envolvidos com a EJA. E ela esteve sempre pautada nos princípios 

básicos propostos por Paulo Freire (2006, p. 80):  

1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e recriá-

la. 



2) A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e 

recrie a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano. 

3) A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a 

prática se faz e se refaz. 

4) A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do 

conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer. 

5) O programa de formação de educadores é condição para o processo de 

reorientação curricular da escola. 

6) O programa de formação de educadores terá como eixos básicos: 

• a fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da nova 

proposta pedagógica; 

• a necessidade de suprir elementos de formação básica aos 

educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano; 

• a apropriação, pelos educadores, dos avanços científicos do 

conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade da 

escola que se quer. 

Princípios que não só nortearam a prática da formação continuada, como foram 

implementados, desde a escolha da forma de organização curricular da escola (se por projetos, 

eixos temáticos ou temas geradores) pelos sujeitos do processo educativo escolar; a escolha 

dos conteúdos da formação, sempre partindo da escuta e demandas dos educadores, 

educandos e apoios técnico-pedagógicos; do diálogo franco, contínuo e respeitoso com os 

profissionais da rede. 

Por ser fundamental ao educador progressista sempre ao desenvolver sua prática, 

reconstruir, não se entregar, se recusar a burocratizar-se mentalmente, compreender e viver 

plenamente a vida como processo contínuo, como vir a ser, ser curioso, renascer a cada dia, a 

cada aula, “a cada momento de sua prática, docente para que os conteúdos que ensina sejam 

algo vivo e não noções petrificadas”, ou ideias inertes (FREIRE, 2006, p. 106), é fundamental 

pensar a prática; indagar sobre o que se faz – antes, durante e após este fazer – para construir 

um fazer cada vez melhor, revendo os equívocos quando estes ocorrem e aprendendo a 

melhorar criticamente a prática, haja vista que, uma ação-reflexão-ação crítica, intencionada e 

desenvolvida individual e coletivamente, pode cada vez mais ser assertiva, no sentido 

freireano. 

Outro aspecto levantado em momentos de escuta, que reforçam a importância da 

formação continuada é que poucos entre os profissionais da educação conheciam a PPP da 

EAJA 2012-2014 (2013), o que acabou se identificando como demanda necessária de 

conteúdo a ser trabalhado no decorrer do processo da formação. Configurando-se em um 

desafio inicial discuti-la, avaliá-la e reescrevê-la, já que se fazia necessário apresentar uma 

nova PPP da EAJA, como se apresentou nas demandas do V Simpósio da EAJA, a fim de que 



fosse apresentada ao Conselho Municipal de Educação de Goiânia (CME) para ser aprovada e 

implementada: 

[...] a Proposta Político-Pedagógica da EAJA necessita ser conhecida, 

explorada, materializada e, sobretudo, a partir de sua vivência, 

problematizada e aprimorada no interior de cada instituição escolar, o que se 

configura como condição necessária a uma educação para adolescentes, 

jovens, adultos e idosos que reconheça seus sujeitos, suas identidades e suas 

necessidades, numa perspectiva de superação da exclusão, de acesso aos 

bens culturais e, sobretudo, de transformação social. (GOIÂNIA, 2016, p. 2). 

 

Após momentos de diálogos com o coletivo, a formação se estruturou da seguinte 

maneira: o núcleo responsável pela organização da formação seria composto pelo Grupo de 

Estudos de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), pertencente ao Projeto de 

Extensão FE-48 da UFG, a SME de Goiânia representada pela Gerência de Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos (GEAJA) e também a Gerência de Formação dos 

Profissionais da Educação (GEFPE). Os encontros de preparação da formação continuada 

ocorriam semanalmente, as terças-feiras, no período vespertino, na FE/UFG ou na SME. Este 

núcleo ficou responsável por ficar à frente da formação, dando apoio aos sujeitos 

participantes, elaborando os encaminhamentos que seriam dados em cada encontro e 

propondo medidas de intervenção na formação a partir das demandas das escolas. 

Foram concretizadas várias ações: encontros para os sujeitos que seriam os formadores 

da formação na escola, que seriam quinzenais, para os apoios técnicos-pedagógicos das 

Coordenadorias Regionais (CRE'S); e encontros ampliados mensais, que contariam com a 

presença dos apoios técnicos-pedagógicos e coordenadores pedagógicos das 62 escolas da 

RME. Estes encontros ocorriam às segundas-feiras no período noturno, das 19h às 22h, na 

FE/UFG ou no GEFPE. Somente depois destes momentos de formação com os apoios e 

coordenadores, que atuariam também como formadores das escolas, estes iriam a campo para 

se encontrar com o coletivo de professores, em encontros mensais as sextas-feiras nas escolas. 

Ao longo do ano aconteceram 15 encontros quinzenais, 13 encontros mensais e 20 

encontros nas unidades escolares (estes encontros estavam previstos no calendário da EAJA 

de 2016e 2017). Como dizia Freire (2006, p. 81) o trabalho da formação continuada:  

[...] consiste no acompanhamento da ação-reflexão-ação dos educadores que 

atuam nas escolas: envolve a explicação e análise da prática pedagógica, 

levantamento de temas de análise da prática que requerem fundamentação 

teórica e reanálise da prática pedagógica considerando a reflexão sobre a 

prática e a reflexão teórica.  

 

Assim compreendendo, as temáticas trabalhadas foram levantadas através dos 

momentos de escuta feitos com o coletivo dos profissionais participantes na formação, com 



foco no processo de ensino-aprendizagem e demandas dos educadores, sendo que todas as 

sugestões eram levadas para o núcleo coordenador da formação continuada, às terças-feiras, 

que discutindo entre si as temáticas optavam pela melhor maneira de trabalhá-las na 

formação. Trata-se de uma formação continuada que, aos moldes do pensamento de Freire 

(2006, p. 43) “[...] por convicção política e razão pedagógica recusamos os ‘pacotes’ com 

receitas a ser seguidas à risca pelas educadoras que estão na base”, mas configura-se numa 

formação que ouvindo as bases, proporciona condições para que pensem, repensem e 

reescrevam a história, seja no campo educativo, seja sócio-histórico-cultural e econômico. 

As temáticas discutidas foram: orientações para o trabalho pedagógico da EJA, PPP da 

EAJA, concepções de currículo, propostas metodológicas (tema gerador, eixo temático, 

projeto de ensino-aprendizagem e projeto de trabalho), diagnóstico sócio cognitivo, 

dialogidade, interdisciplinaridade, identidade dos educandos da EJA (mundo do trabalho e 

gênero e sexualidade), escola sem mordaça e análise da PEC 241 sobre a educação. Estes 

temas foram trabalhados pautando em Costa (2008; 2015),Oliveira (1999), Costa, Rodrigues, 

Machado (2014), Machado, Rodrigues (2011), Oliveira, Paiva (2004), que nos trouxeram 

contribuições sobre os educandos trabalhadores da EAJA, suas demandas, necessidades em 

um contexto de sistema capitalista e como trabalhar pedagogicamente com os mesmos, e 

sobre os sujeitos educadores da EJA e o processo de formação continuada dos educadores da 

SME de Goiânia; Candau, Moreira (2007), Freire (1987a, 1987b; 1994; 1996, 2006), 

Vasconcellos (1995), Hernandez (1998), Rodrigues e Costa (2013) trouxeram contribuições 

sobre dialogicidade, currículo, tema gerador, eixo temático, projeto de ensino aprendizagem e 

projetos de trabalho que embasam a construção curricular da EAJA na SME de Goiânia; e 

Vygotsky (1991) com suas contribuições sobre a construção do conhecimento dos educandos, 

o papel de mediação do educador, entre outros autores. 

Referente ao aspecto metodológico a formação prioriza um trabalho aberto, dialógico 

e que reconheça os saberes construídos pelos sujeitos envolvidos no processo formativo. 

Acredita-se assim então em uma construção coletiva, através de um processo pautado no 

diálogo (FREIRE, 1987 a, b; 1995; 1996; 2006), buscando compreender os percursos da 

modalidade e problematizar a prática docente em seu cotidiano, assim formando sujeitos 

pesquisadores de suas práticas e reconhecendo a importância da experiência. No decorrer do 

ano foram realizados inúmeros relatos das experiências vivenciadas pelo coletivo sobre: 

elaboração dos diagnósticos sócio-cognitivos; dos eixos temáticos ou dos projetos de ensino-

aprendizagem; das atividades pedagógicas realizadas nas escolas; das dificuldades enfrentadas 

com o coletivo de professores, etc. 



Foram efetuados momentos de avaliação e autoavaliação sobre a formação continuada 

desenvolvida, com escuta aos educadores, coordenadores e apoios, com diálogos e textos 

escritos pelos formadores (apoios e coordenadores pedagógicos);e nos anos de 2016 e 2017 

solicitou-se às unidades escolares da RME um portfólio com toda a trajetória da formação na 

escola e com o material desenvolvido pelos professores da modalidade. Para tanto se realizou 

a discussão sobre sistematização de experiências pautando em Oscar Jara Holliday (2006). 

Diante destas avaliações, em seu primeiro ano de formação, identificamos como 

pontos negativos algumas dificuldades por parte dos sujeitos participantes, por ainda muitos 

não estarem familiarizados com a estrutura e organização da formação continuada da EAJA, 

que lhes possibilitasse pensar a prática, já que a formação continuada anteriormente 

vivenciada estava centrada em momentos pontuais com cursos, encontros, fora do espaço 

escolar. Sendo que a maior dificuldade se encontrou no âmbito da formação na escola, com 

vários relatos dos apoios e coordenadores, mencionando os desafios enfrentados: o que muitas 

vezes era abordado na formação dos apoios e coordenadores de início não chegava até o 

coletivo de professores das unidades escolares; muitos professores, em seu momento de 

estudo na escola, usavam esse tempo para outras finalidades particulares e não para se 

envolver no processo de planejamento e reflexão da prática. 

Contudo esta dificuldade inicial de proporcionar a formação na escola e contar com a 

participação do coletivo, aos poucos, nos últimos relatos e avaliações, aparecem como 

estando sendo superadas, ainda que com algumas resiliências, pois em alguns casos 

permanecia o problema central – que envolvia alguns educadores, coordenadores e até apoios 

técnico-pedagógicos – “[...] o desinteresse dos educadores que [estavam compondo ou] 

compunham a equipe de base a que começara a juntar um ou outro anúncio de desistência do 

compromisso” (FREIRE, 2006, p. 108). 

Ao final do último encontro de formação de 2016 foi feito um diálogo entre todos os 

participantes com o intuito de avaliarem a trajetória da formação, a participação individual 

dos sujeitos envolvidos e as consequências da formação nas unidades escolares. Em sua 

maioria os relatos foram positivos, os sujeitos se sentem participantes, ouvidos e atendidos na 

formação por parte do núcleo de organização, ressaltam que os temas levantados para 

discussão são temas relevantes à escola, que devido a essa coesão entre os temas e as 

necessidades escolares foi que a formação contribuiu para melhorias, para uma práxis 

pedagógica mais consciente, política e dialogada. Pois como diria Paulo Freire (2006, p. 29) 

“para o educador progressista coerente, o necessário ensino dos conteúdos estará sempre 



associado a uma ‘leitura crítica da realidade. Ensina-se a pensar certo através do ensino dos 

conteúdos”. 

Em 2016 a certificação da Gereja (100h), dos apoios técnicos-pedagógicos (120h) e 

coordenadores pedagógicos foi efetivada pela UFG, através do Projeto de Extensão FE-48, do 

Geaja. Já os professores e diretores das unidades escolares receberão os certificados de 

participação da formação na escola pelo CEFPE da SME de Goiânia, com projeto de 

formação aprovado pelo CME. 

No segundo ano da formação continuada da EAJA, em 2017, realizamos o 

acompanhamento somente do primeiro semestre, por termos de elaborar o presente relatório e 

o ano estar em curso. E a primeira necessidade sentida na formação foi de se fazer um balanço 

entre os organizadores, sobre o ano anterior da formação e os novos desafios que poderiam vir 

a ter sobre este novo ano que se iniciava, pautando-se na sistematização das avaliações 

escritas, em forma de texto pelos apoios e coordenadores pedagógicos. Um avanço obtido, 

sobre o ano anterior, é que em 2017 os sujeitos envolvidos com o processo já teriam um maior 

conhecimento sobre a proposta e a estruturação da formação, o que na perspectiva dos 

organizadores seria um ponto positivo para que se tivesse uma melhor formação ao longo do 

ano e se contemplasse as demandas dos profissionais das escolas, interferindo no processo 

ensino-aprendizagem de qualidade social na EAJA. 

Após ser feito no ano anterior um momento de diálogo sobre a trajetória da formação, 

a participação individual dos sujeitos envolvidos e as consequências da formação nas 

unidades escolares, devido às respostas positivas que obtiveram sobre a formação, decidiram 

assim manter a mesma estrutura e organização. Assim permaneceriam os dois momentos com 

os formadores na FE/UFG, o encontro quinzenal com os apoios técnicos-pedagógicos e o 

encontro ampliado com os apoios técnicos-pedagógicos e os coordenadores pedagógicos, com 

um espaço reservado ao final deste último encontro para que planejassem coletivamente 

(apoios e respectivos coordenadores das escolas que acompanham) a formação que 

desenvolveriam nas escolas; e após estes encontros ocorreria o encontro mensal nas 62 

unidades escolares com a presença do apoio técnico-pedagógico, do coordenador pedagógico, 

do diretor e do coletivo de professores; e as terças-feiras ocorreria na SME de Goiânia ou na 

FE/UFG as reuniões do núcleo organizador. Além disso, quando houvesse os encontros em 

grupos, que se subdividissem por CRE’s, por julgarem que as ações aproximariam mais da 

realidade de cada região. 

Um retrocesso observado em relação ao ano anterior foi sobre as trocas de apoios 

técnico-pedagógicos e/ou mudança de escolas que acompanhavam, que em função da 



mudança de governo municipal e gestão na SME e consequentemente nas gestões das CRE’s, 

no início do ano de 2017, o que acarretou uma série de conflitos sobre questões educacionais, 

afetando a EJA. Como alguns dos apoios técnico-pedagógicos que participaram da formação 

no ano de 2016 estavam de licença, e outros haviam saído do cargo, com redução significativa 

do quadro dos apoios que estariam participando da formação na FE/UFG e nas unidades 

escolares; estes ainda passaram a responder nas CRE’s pela educação infantil e/ou ensino 

fundamental e a modalidade EJA, dificultando a realização da formação nas escolas, 

juntamente com os coordenadores pedagógicos. Um novo desafio se instaurou, o segundo ano 

de formação continuada tinha como proposta dar continuidade aos temas tratados no ano 

anterior, mas a maioria dos novos apoios não tinha conhecimento sobre os temas, por não 

terem participado dos momentos anteriores de formação, além de que havia apoios que não 

tinham sequer trabalhado com a EJA e agora teriam que atender, em alguns casos, as 3 

modalidades de ensino. Isso afetaria de maneira significativa o compromisso deste apoio com 

a modalidade, com a formação continuada da EAJA e principalmente com as formações 

ocorridas nas unidades escolares. 

Outra questão levantada como desafio é que, como esses novos apoios chegaram à 

EJA em medida provisória, não se sabia se estes apoios estariam envolvidos no processo 

durante o decorrer de todo o ano, ou se eles ficariam na modalidade em curto prazo. Este 

desafio nos remete a pensar sobre a assunção de uma política pública de estado da educação, e 

não apenas de políticas de governos, que a cada nova gestão apenas destrói ou muda 

radicalmente o iniciado por outros gestores, sem uma avaliação séria, pautada em pesquisas, 

registros e escutas daqueles que implementam as ações nas escolas. E aqui merece uma 

reflexão: estaria a SME desenvolvendo ações que dão continuidade ao processo pensado em 

gestões anteriores ou apenas negando-as a priori? Não seria importante e necessário que todos 

os apoios conhecessem o que está se passando frente a todas as modalidades e níveis de 

ensino que a SME atende? Conhecer é o mesmo que atuar em cada modalidade? Cada apoio 

consegue aprofundar teoricamente e desenvolver um bom trabalho, acompanhando e 

subsidiando teoricamente cada escola/Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), bem 

como desenvolvendo em parceria com os coordenadores pedagógicos desde a educação 

infantil, ensino fundamental regular com ciclos e a EAJA? 

No primeiro semestre foram realizados 6 encontros com os apoios técnicos-

pedagógicos, 6 encontros ampliados com os apoios e os coordenadores pedagógicos e 5 

encontros em cada uma das 62 unidades escolares. As temáticas trabalhadas na formação 

continuaram a serem levantadas a partir das necessidades demonstradas pelo coletivo, com o 



intuito de dar continuidade aos temas discutidos no ano anterior. Devido à presença dos novos 

apoios, a discussão sobre a proposta da formação foi retomada, focando no papel de cada 

formador na formação que ocorre na escola, bem como sobre metodologia e organização 

curricular (por eixo-temático, projeto de ensino-aprendizagem e projeto de trabalho).O núcleo 

responsável pela organização da formação entendeu que seria inviável continuar o processo, 

sem antes retomar com o coletivo temas tão relevantes à formação. Após essa retomada a 

formação seguiu com os temas: violência e drogadição, que contou com a fala da professora 

Vera Morselli, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), uma especialista 

nesta temática; além dos temas: EJA e o meio ambiente, diagnóstico de cada unidade escolar 

e a construção do portfólio. 

No ano anterior os coordenadores pedagógicos demonstraram dificuldades na 

montagem do portfólio, que foi entregue no final de 2016, após todos serem analisados pelo 

núcleo organizador uma devolutiva do material foi feita no início de 2017 no encontro 

ampliado, as CRE’s se dividiram e foi feita mais uma análise coletiva do material com 

retomada dos desafios encontrados no decorrer da elaboração do portfólio. Para 2017 haverá a 

construção do portfólio, mas o mesmo não será entregue somente ao final do processo, a 

construção se dará ao longo do ano, mas com entregas e avaliações parciais e será 

acompanhada pelos formadores e pelo núcleo organizador.  

Ao final do primeiro semestre do ano de 2017, foi realizada no último encontro 

ampliado uma atividade escrita, e todos os sujeitos envolvidos responderam sobre o 

desenvolvimento da formação na escola e avaliaram sua participação como formadores. Após 

se fazer uma análise do material obtido, o núcleo organizador percebeu, pela sistematização 

das respostas, que a grande maioria do coletivo compreendeu a proposta inicial da formação e 

que a mesma tem contribuído para a efetivação da práxis pedagógica nas unidades escolares 

de forma mais crítica, interdisciplinar, significativa para os educandos da EJA e coerente com 

a PPP da EAJA. 

Conclusões 

Pela observação dos aspectos analisados sobre a formação continuada da EAJA no ano 

de 2016 e primeiro semestre de 2017, com vistas a levantar os avanços e retrocessos, os 

pontos negativos e positivos, bem como acompanhar os encontros dos formadores na FE/UFG 

e participar das reuniões do núcleo organizador, concluímos que o principal objetivo, no qual 

a formação se pauta, foi alcançado ao longo do processo, pois em momentos de escuta e 

avaliação/autoavaliação com o coletivo dos apoios e coordenadores, e com os professores, 



estes consideraram que a formação foi essencial para a práxis pedagógica dos profissionais da 

educação envolvidos na modalidade da EJA. 

Estes profissionais destacaram nos textos escritos que a partir dos encontros com os 

formadores ou com os professores nas unidades escolares foi possível criar discussões acerca 

dos desafios presentes nas escolas com os educadores e até mesmo com os educandos, bem 

como repensar o papel de cada sujeito e quais medidas a serem efetivadas. Se a formação se 

fez necessária devido aos profissionais da educação não terem na graduação uma proposta 

voltada a EJA, esta formação implementada tem suprido não só esse déficit, como contribuído 

para que os profissionais – mesmo aqueles que em 2016 desconheciam a PPP da EAJA – no 

decorrer do processo, não só a implementassem, mas tivessem referenciais e condições para 

discutirem e avaliarem-na identificando os aspectos que necessitavam de reescrita ou 

aprofundamento da mesma, para que assim a nova PPP da EAJA pudesse atender a 

modalidade em suas especificidades e necessidades. 

Já sobre a proposta/estrutura da formação, ainda que em 2016 muitos dos profissionais 

envolvidos não compreendessem e apresentassem resistência ao projeto, no decorrer dos 

encontros foi trabalhado com o coletivo de apoios, coordenadores, diretores e professores o 

papel de cada sujeito diante a formação continuada da EAJA e também da EJA como 

modalidade. Ocorrendo a conscientização da necessidade dos apoios técnico-pedagógicos das 

CRE’s e dos coordenadores pedagógicos de cada unidade escolar, se posicionarem como 

formadores responsáveis pelas formações mensais na escolas. Ainda que essa questão tenha 

se mostrado superada em 2016, em 2017 houve a necessidade da retomada sobre a discussão 

dos papéis e responsabilidades de cada sujeito.  

A formação atualmente apresenta uma proposta específica para a modalidade que 

contemple as especificidades e as necessidades da mesma, pensando em como se estruturar da 

melhor forma para atender a todos os sujeitos, com o objetivo de possibilitar uma educação de 

qualidade aos educandos adolescentes, jovens e adultos da RME. Ainda que no decorrer do 

processo essa proposta tenha sido questionada e/ou criticada, a formação já em seu segundo 

ano vem possibilitando que os profissionais da educação possam repensar sua práxis 

pedagógica a tornando crítica e reflexiva. 

As avaliações realizadas nos anos de 2016/2017 apresentaram novos desafios e 

necessidades levantadas, o que ressalta a importância da formação como auxílio para 

solucionar essas demandas, que se mostram não somente como responsabilidade da unidade 

escolar, mas sim da modalidade como um todo e das políticas públicas em torno da EJA. A 

SME de Goiânia junto com a FE/UFG vem construindo esse intenso trabalhado sobre as 



escolas da RME, buscando uma educação de qualidade para esses sujeitos que anteriormente 

já tiverem esse direito negado e agora voltam às escolas em busca de uma nova chance. 
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