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 RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo investigar, nos referenciais construídos pela rede de 

ensino de São Bernardo do Campo, as possibilidades de contribuição para o 

currículo das propostas formativas dos coordenadores de EJA/ Educação 

Profissional. Para possibilitar a investigação, o caminho escolhido foi de abordagem 

qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental. Os principais 

autores que auxiliam no estudo são Cunha, Fausto, Freire, Giroux, Hall, Garcia C., 

Libâneo, Michael Apple, Ramos, Saviani e Schön. As legislações que fazem parte do 

contexto histórico da educação também foram utilizadas na pesquisa. Os estudos 

mostraram que, na área da educação, permanece a dualidade do formar para o 

saber fazer, proposta prevista na formação para o desempenho profissional, 

preterindo o saber ser, entendida como formação da pessoa que realizará a ação 

profissional, considerando as reflexões para além da prática, da teoria, identificando 

direitos fundamentais e tendo como foco a transformação da própria ação.  As 

análises dos referenciais revelaram um movimento de superação dos paradigmas 

tradicionais, entre eles o tecnicista, utilitarista, mas mostraram que permanece como 

desafio, pensar, junto a esses profissionais, a construção de um currículo que 

considere a formação Integral dos coordenadores e seus projetos formativos, na 

especificidade de EJA/ Educação Profissional, na perspectiva crítico emancipatória, 

com uma visão de educação como direito humano que pensa o sujeito de maneira 

global e propõe uma formação que possibilite a integração entre os conhecimentos 

históricos produzidos, as tecnologias sociais que estão ligadas à cidadania e à 

profissionalização e a defesa de uma educação para o trabalho como formação do 

ser social, que não o aliene, que não segregue trabalho manual de trabalho 

intelectual, que rompa com esta dualidade, possibilitando o pensar uma nova 

educação que se proponha ao progresso na forma de ver o homem no mundo e com 

o mundo.  

Palavras chave: Coordenador Pedagógico, Formação Integral, Currículo, Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Profissional. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the references built by the São Bernardo do Campo 

school system, the contribution of possibilities for the curriculum of the formative 

proposals of the coordinators of adult education / vocational education. To enable 

investigations the path chosen was a qualitative approach, through literature and 

document analysis. The main authors that help in the study are Cunha, Fausto, 

Freire, Giroux, Hall, Garcia C., Libâneo, Michael Apple, Ramos, Saviani and Schön. 

The laws that are part of the historical context of education were also used in the 

search. Studies have shown that in the area of education, remains the duality of form 

for the know-how, proposed planned in training for professional performance passing 

over how to be understood as formation of the person who will carry out this 

professional action, from the reflections beyond practice, theory, identifying 

fundamental rights, focusing on the transformation of the action itself. Analyses of 

reference revealed an overcoming movement of the traditional paradigms, including 

technicalities, utilitarian, but showed that remains a challenge, think along these 

professionals, in building a curriculum that considers the Comprehensive training of 

coordinators and their training projects, the specificity of adult education / vocational 

education in critical emancipatory perspective, with a vision of education as a human 

right that thinks globally person and proposes a training that enables integration 

between historical knowledge produced, the social technologies that are linked to 

citizenship and professionalization, and the defense of an education to work as 

training of social being, which does not alienate, not secrete handiwork of intellectual 

work, which breaks with the duality, making it possible to think a new education that 

intends to progress in order to see the man in the world and with the world. 

Keywords: Educational Coordinator, Comprehensive Training, Curriculum, Youth and 

Adult Education, Professional Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A oportunidade de participar do programa “Educação: Currículo” faz parte da 

expectativa de aprofundar os estudos na área de atuação profissional, mas também 

indica uma preocupação com a formação que aproxima o profissional da educação 

da possibilidade de entender a complexidade que permeia sua história e conversa 

com seus limites de aprendentes. 

 

1.1.  Apresentação do tema 

 

“[...] Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 

inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados [...]” 

(FREIRE, 2008, p. 84). É com esse trecho de Paulo Freire que iniciamos contando 

parte de nossa história profissional na Rede de Ensino de São Bernardo do Campo. 

Começamos por relatar nossa experiência, ao ingressar em 2006, como 

professora substituta, função ocupada por dois anos, depois dos quais assumimos o 

cargo de professora titular.  

Já naquela época, ao participar dos Horários de trabalho pedagógico coletivo 

(H.T.P.Cs) percebíamos a inquietação e os anseios por parte de educadores e 

educadoras em relação à própria atuação diante dos novos paradigmas, tanto 

educacionais quanto sócio-políticos. 

O que se apresentava era certa ansiedade em ter acesso a manuais que 

dessem conta do como agir diante das mudanças. 

Do confronto com esse cotidiano, surgiram algumas indagações: 

 Quais os papéis coletivos e individuais nos projetos formativos?  

 Quais concepções subsidiam as ações? 

 Qual formação embasa a prática? 

 Como selecionar e organizar conteúdos que tragam novas maneiras de 

pensar a Educação diante de novos paradigmas? 
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 Como compreender a educação criticamente e pensá-la como espaço 

garantidor do processo de humanização? 

 

No começo de 2008, assumimos o cargo de professora efetiva e, no ano de 

2009, ocorreu a aprovação no concurso para Coordenação Pedagógica. Até o 

momento, para este cargo, foi o único concurso realizado na rede. Para tal função, 

até então, designavam-se professores regentes, que passavam a ter a seguinte 

nomeação: Professor de Apoio Pedagógico (PAP). 

Assim como este último, os outros dois cargos citados anteriormente foram 

acessados por meio de concursos públicos, a partir de avaliações individuais, não 

sendo, portanto, um pré-requisito para o outro.  

Para coordenação, especificamente, havia a exigência de comprovação de 

docência, sem nível específico1, por no mínimo três anos, somada à apresentação 

de diploma registrado de licenciatura plena em Pedagogia.  

No processo de atribuição, foram oferecidas vagas nos níveis de educação 

infantil e fundamental. A escolha feita, no entanto, foi por uma unidade dedicada à 

Educação de Jovens e Adultos, com Educação Profissionalizante, denominada 

Escola Municipal (EM), lugar de atuação desta pesquisadora até hoje. 

A Educação de Jovens e Adultos de São Bernardo, no nível de Ensino 

Fundamental, em 2009, passou a ser uma modalidade de educação sob a 

responsabilidade do poder púbico municipal, “com a atribuição de tornar efetivo o 

direito subjetivado a todo/ toda cidadão/ã que não teve seu direito garantido no 

tempo oportuno” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 25). 

A Educação Profissional Municipal também participou dessas mudanças. Em 

um movimento de “idas e vindas”, em 2010, deixou, mais uma vez, de ser atribuição 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDESC) e voltou à 

Secretaria de Educação (SE), “com a responsabilidade de integrar a elevação de 

                                                             
1
 (*) A experiência poderá ser adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado. O 

comprovante relativo a esta experiência deverá ser na Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, mediante apresentação de Certidão expedida pelo Departamento de 
Pessoal do competente órgão Público e, na iniciativa privada, mediante apresentação de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou documento comprobatório em papel timbrado com firma 
reconhecida (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009, p.1). 
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escolaridade dos educandos/as jovens e adultos trabalhadores/as aos cursos de 

qualificação profissional” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012b, grifo nosso, p. 26). 

A EJA e Educação Profissional, no município, estão assentadas na 

perspectiva crítico emancipatória, no conceito de Educação Integral que articula 

ciência, cultura e trabalho e,  

 

[...] como princípio para a organização do currículo apresenta como 
base o tratamento dos conhecimentos em abordagem integradora, 
na qual se questiona a fragmentação do conhecimento humano e se 
propõe a articulação curricular como meio de contemplar o 
conhecimento de forma abrangente, considerando que não há um 
único modo de ensinar e aprender. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
2012a, p. 43).  

 

As propostas norteadoras do trabalho pedagógico para a EJA e Educação 

Profissional de São Bernardo iniciaram, em 2012, uma sistematização, por meio de 

dois documentos: Diretrizes Curriculares da EJA e Catálogo da Educação 

Profissional. A criação desses referenciais se deu após um processo formativo 

“dialógico”,  

O diálogo é este encontro dos homens, imediatizados pelo mundo, 
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta 
é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a 
pronúncia do mundo e os que não querem; entre os que negam aos 
demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste 
direito (FREIRE, 2008, p. 91). 

 

Ao se colocar esse contexto e ao se considerar a existência do profissional 

coordenador pedagógico, seu processo histórico, uma escola que deve ser vista 

como espaço democrático atrelado a uma nova forma de ver a educação na 

perspectiva do direito, como possibilidade de transformação e o conhecimento como 

práxis, torna-se necessário repensar o papel deste formador diante dessas novas 

exigências. Conforme aponta Feldmann (2009, p. 71): 

 

Formar professores com qualidade social e compromisso político de 
transformação tem se mostrado um grande desafio às pessoas que 
compreendem a educação como um bem universal, como espaço 
público, como um direito humano e social na construção da 
identidade e no exercício da cidadania. 
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Seria, portanto, contraditório nos colocarmos enquanto sujeitos de um 

processo que, na sua construção e constituição, marca a possibilidade de 

transformação, por meio da reflexão, sem problematizá-lo ou sem considerar que 

dele fazemos parte e, segundo Paulo Freire (1996, p. 65), “As qualidades ou virtudes 

são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre 

o que dizemos e o que fazemos”. E alcançar um tipo de formação idealizada para 

formar profissionais comprometidos com uma proposta pautada nessas perspectivas 

foi o que nos moveu a muitas reflexões.  

Diante do exercício reflexivo, surgiram várias outras questões, algumas delas 

não nasceram de fato agora, ao contrário, estão presentes desde nossas primeiras 

investigações acadêmicas, porém são retomadas para contribuírem com o debate 

de construção de um projeto de formação que releve a necessidade de olhar para a 

educação na perspectiva do direito e que pense nesse processo percorrido por um 

caminho emancipatório.  

Enquanto este sujeito se constitui na figura profissional de coordenadora 

pedagógica de Escola de educação profissionalizante com a elevação de 

escolaridade – EJA, a princípio já é possível levantar algumas provocações, a saber: 

 Quais os desafios enfrentados por esses coordenadores pedagógicos que 

atuam junto a professores da EJA com educação profissionalizante? 

 Como são os processos formativos destes formadores? Quais referenciais 

embasam sua prática e quais concepções fundamentam e pautam suas ações? 

Durante os anos de atuação neste mesmo cargo, participamos de formações 

oferecidas pela rede, com temáticas voltadas tanto a questões relativas à elevação 

de escolaridade (alfabetização, leitura e escrita, matemática e educação física), 

quanto às relativas à educação profissionalizante (construção do catálogo, plano de 

curso e assessoria específica da área). Além dessas, foram abordadas outras 

temáticas como: diversidade, procedimentos metodológicos, registros, entre outros. 

A construção das Diretrizes Curriculares e do catálogo, aqui tomados como 

referenciais a serem analisados, também demandaram momentos formativos, 
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Além das formações gerais também realizamos encontros mensais 
com as equipes de gestores, compostas por diretor/a, professor de 
apoio à direção (PAD), orientadoras pedagógicas (OPs) e 
coordenadores pedagógicos (CPs), com o objetivo de proporcionar 
um embasamento teórico, construir as orientações aos serviços e dar 
continuidade à discussão dos eixos temáticos preparatórios aos 
encontros de HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo), 
visando que os conteúdos destas formações gerais se 
transformassem em práticas pedagógicas e fossem objetos de 
reflexão em sala de aula. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 
9) 

 

Mas o que ficou perceptível é que ainda permanecem lacunas quando o 

diálogo caminha no sentido de compreender as concepções que norteiam as 

formações.  

 

1.2  O Tratamento das indagações 

 

Foi a partir desse lugar e diante desse quadro que surgiram as primeiras 

percepções concernentes ao problema e a diversas outras inquietações. Assim, na 

busca de compreender a trajetória de Coordenadores Pedagógicos da 

EJA/Educação Profissionalizante, no contexto de expectativas para formações, foi o 

que moveu a pesquisa às interrogações iniciais.  

 

1.2.1  Problema, objeto, objetivos e hipóteses 

 

Tendo o cuidado de pensar um processo de discussão que não controle ou 

proíba práticas conservadoras, mas antes reflita sobre elas, algumas questões 

permaneceram:  

Como encontrar, diante de uma educação na perspectiva colocada, de quem 

é a responsabilidade da formação desses profissionais? E ainda: 

 Como garantir que o profissional de coordenação esteja comprometido com 

uma perspectiva de educação emancipatória? 
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 Quais concepções formativas dão possibilidades de enfrentamento ao 

Coordenador Pedagógico da EJA/ Educação Profissional? 

 Quais os desafios para formação pedagógica dos Coordenadores de S.B.C. e 

como enfrentá-los? 

 Como podem ser organizadas, metodologicamente, a formação desses CPs?; 

Cotidianamente, diante das provocações já apresentadas e das reflexões 

realizadas, tanto com os pares quanto as individuais, as questões que se 

perpetuaram na ação desta pesquisadora foram: Quais são os desafios para a 

formação pedagógica destes coordenadores?  Diante dos referenciais construídos, 

quais as possibilidades de contribuição para o currículo das propostas formativas?  

A segunda parte, colocada na pergunta, foi por pressupor que todas as 

construções realizadas, dentro das secretarias municipais de educação, são feitas 

sob a égide das legislações de níveis mais amplos, como as de esferas estaduais, 

federais e até algumas de acordos internacionais.  

A elaboração dos registros oficiais da EJA de São Bernardo do Campo2 

apresenta uma organização que procura pensar a garantia dos direitos, princípios e 

concepções, inclusive para a formação dos profissionais. Por isso, são tomados, 

aqui, como referenciais condutores da elaboração do trabalho. No entanto será que 

os registros oficiais possibilitam o aproveitamento por parte dos sujeitos ali 

envolvidos? 

A fim de melhor conhecer e compreender essa dinâmica, a mobilização para 

o preenchimento desta “lacuna nos conhecimentos” levou-nos a pensar, como 

caminhos possíveis para busca de tais respostas, a análise de documentos que 

permeiam esse contexto de maneira sistemática, complementada por revisão 

bibliográfica. Conforme Laville e Dione (1999), esse percurso é crítico, centrado, por 

isso, devem-se fazer escolhas e considerações, sempre retomando a pergunta. 

Então por meio dessa consideração, o problema que emergiu dos questionamentos 

foi: Quais contribuições há nos últimos referenciais construídos pela rede de São 

Bernardo do Campo que podem auxiliar no enfrentamento dos desafios e formações 

dos coordenadores pedagógicos de EJA/ Educação Profissional? 

                                                             
2
 Tais documentos encontram-se em nossos anexos A e B. 
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Nesse sentido, o objeto de estudo precisou abarcar os principais registros 

institucionais que referenciam os processos formativos e curriculares para a EJA/ 

Educação Profissional. Por se tratar de um processo, iniciado em 2009, foi feito um 

recorte considerando os documentos construídos entre os anos de 2010 a 2014, na 

intenção de trabalhar com aqueles já concluídos e utilizados, são eles: “Diretrizes 

Curriculares de EJA” e o “Catálogo da Educação Profissional”. 

Com a finalidade de atender ao objetivo geral da pesquisa que procura 

investigar, nos referenciais construídos pela rede de São Bernardo do Campo, as 

possibilidades de contribuição para o currículo das propostas formativas dos 

coordenadores de EJA/ Educação Profissional, alguns objetivos específicos também 

são colocados: 

 compreender os processos que envolveram a construção dos referenciais; 

 levantar os desafios identificados nos documentos que regem a atuação dos 

coordenadores de EJA com educação profissionalizante; 

 analisar as possibilidades de articulação e diálogos entre as concepções 

referendadas teoricamente na pesquisa e as construídas em âmbito local pela 

rede, além das possibilidades ao papel do coordenador na sua condição de 

formador. 

Diante das indagações e dos objetivos apresentados, emergiram algumas 

hipóteses: 

Primeira hipótese - a formação inicial oferecida pelo curso de pedagogia não 

seria suficiente para preparar os profissionais quanto aos conhecimentos que se 

mostram necessários para a apropriação e compreensão das mudanças que 

ocorrem no contexto da educação. Segunda hipótese seria de que o padrão de 

discurso para os percursos formativos que se tem hoje, de forma geral, em relação à 

formação de pedagogos, ainda teria um olhar para mecanismos de eficiência, ou 

seja, a educação, os educadores, a escola não pensariam numa forma de cuidar do 

fazer pedagógico, nos processos de formação, considerando as mudanças de 

perspectivas desse caminhar, ou ainda, que as propostas existentes nos 

documentos construídos permaneceriam no campo do discurso, não se convertendo 

em práxis.  Há também a hipótese de que, ao não conseguir olhar para os próprios 

limites e pensar em estratégias que poderiam superá-los, tornaria superficial e 
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inatingível a práxis dentro dos princípios de uma educação crítico-emancipatória, 

que passaria a ser desacreditada pelos profissionais.  

 

1.2.2  Organização dos capítulos e metodologia 

 

A partir daqui, o objetivo foi apresentar a organização dos capítulos e a 

metodologia escolhida para cuidar da investigação.  

Porém, antes de expor os meios utilizados para traçar o caminho do estudo, 

vamos retornar à origem da busca, que partiu da indagação sobre os desafios 

enfrentados e as implicações de cada um no processo formativo. A questão 

subjacente girou em torno da compreensão da práxis frente a dilemas de formar 

para uma perspectiva emancipatória, pela qual, muitas vezes, não passamos, ou 

passamos de maneira pouco substancial.  

Por dar-se a partir dessas vivências, o trabalho de pesquisa se mostrou 

impregnado de significações. 

 

 [...] Isso vem de nossas experiências: do que somos, pois são 
nossas experiências que nos fizeram ser o que somos. É o que 
acontece para todos os pesquisadores. 

Nossas experiências são, essencialmente, uma mistura de 
conhecimentos e de valores, dos quais nos dispomos, em maior ou 
menor quantidade, com mais ou menos variedade de amplitude e de 
domínio. Esses conhecimentos e esses valores os recebemos 
prontos e conservados, ou os aprendemos ou transformamos, 
adaptando-os; por vezes, nós mesmos os desenvolvemos (LAVILLE; 
DIONNE, 1999, p. 89). 

 

A pauta de toda essa preocupação estava na própria atuação profissional e 

em como a investigação poderia contribuir no sentido do “ser mais”. 

 

Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que 
se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta [...] é sua 
vocação histórica, contra-ditada pela desumanização que, não sendo 
vocação, é viabilidade, constatável na história. E, enquanto 
viabilidade, deve aparecer aos homens como desafio e não como 
freio ao ato de buscar (FREIRE, 2008, p. 86). 
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O que se apresentou na proposta do curso de Mestrado em Educação: 

Currículo foi ao encontro da expectativa desse processo, com estudos que serviram 

de referências básicas ao trabalho realizado. Colaborou também para a opção feita, 

o diálogo constante estabelecido na proposta formativa da orientação, sobre o que 

traria maior possibilidade de reflexão diante de tal procura. 

O projeto tinha como questões iniciais: Quais são e como enfrentar os 

desafios para a formação pedagógica dos coordenadores de EJA e Educação 

Profissional?  Diante dos referenciais construídos, quais as possibilidades de 

contribuição para as propostas formativas?  

No entanto, ao passar pela qualificação, momento de fundamental 

importância no processo formativo acadêmico, entendemos a limitação que se 

apresentaria para exploração de uma pesquisa de campo e, acreditando na 

possibilidade de aprofundamento e continuidade do estudo posteriormente, a 

indagação se ateve à “quais desafios”, deixando o “como enfrentá-los” para outro 

momento. 

Com a definição do problema, o passo seguinte foi selecionar e eleger os 

documentos que possibilitariam o embasamento teórico. Observamos que, para a 

análise, foi necessário considerar dados já referendados em outras obras, mas 

buscando um trabalho cuidadoso, que pudesse trazer contribuições para operações 

de racionalização da problemática, da delimitação da pesquisa, da objetivação das 

coordenadas e intenções e a definição das modalidades teóricas e práticas. Sendo 

assim, a pesquisa bibliográfica e documental foi escolhida pela possibilidade que 

oferece, mesmo que indiretamente, para a busca da compreensão, no âmbito de 

uma abordagem qualitativa. 

As etapas seguintes foram de fichamento das obras estudadas e posterior 

recorte para os assuntos associados à investigação, de acordo com os temas. O fio 

condutor para este caminhar permaneceu na pergunta e os conteúdos foram 

analisados com o objetivo de contribuir para o desvelamento da indagação. 

Desta forma, no capítulo 1, temos a “Introdução” dividida em apresentação do 

tema, que contou um pouco da experiência no contexto profissional. No momento 

seguinte, nesse capítulo, descreveu-se o “Tratamento das indagações”, que mostrou 
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o levantamento do problema, do objeto, dos objetivos e das hipóteses e, ainda, 

como foi o pensar sobre este trabalho, seu ponto de partida, as indagações iniciais e 

as perspectivas na busca das respostas. Finalizando, se dá a apresentação da 

organização dos capítulos e a metodologia contendo as técnicas e estratégias 

utilizadas, apoiadas nas contribuições de Laville e Dione (1999).  

A dissertação seguiu organizada em mais três capítulos: O “Histórico Legal da 

Educação no Brasil”, que teve como proposta o estudo com base no resgate 

histórico. A primeira seção - “Das primeiras influências à Ditatura Militar” - traz uma 

caracterização das ideias que matriciaram a educação brasileira. Por entender que 

tendência é a expressão do pensamento de um determinado momento, realizamos a 

discussão sobre o contexto educacional brasileiro do período de transição, a partir 

da análise das tendências pedagógicas, apoiando-nos, para isso, em estudos já 

elaborados por Libâneo (1994 e 2006). Ainda nesse capítulo, apresentamos a 

mudança de perspectiva do direito à educação, com uma análise que estabeleceu 

as relações entre os contextos e as legislações, no sentido de chegada às reflexões 

sobre as possibilidades da escola para uma construção da cidadania. Para esse 

histórico, as principais contribuições partiram de autores como Saviani (2011), 

Fazenda (1985), Cunha (2005) e Fausto (1995). 

A dissertação procurou manter uma dinâmica dialógica, não só no sentido de 

constatações; por isso, a sua totalidade foi sendo permeada pelas relações entre as 

discussões e as legislações que coadunam com os históricos apresentados. Nesse 

sentido, foram vários os momentos que recorremos às fontes documentais. 

[...] um documento pode ser algo mais do que um pergaminho 
poeirento: o termo designa toda fonte de informações já existente. 
Pensa-se, é claro, nos documentos impressos, mas também em tudo 
que se pode extrair dos recursos audiovisuais [...] (LAVILLE; 
DIONNE,1999, p. 377). 

 

 No caso das partes citadas acima, foram principalmente: 

 2.3.1 - Tratados internacionais 

 2.3.2 - Constituição da República Federativa do Brasil DE 1988; 

 2.3.3 - Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – (LDBEN); 

 2.3.4 - Plano Nacional de Educação – PNE – 2014/2024 
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Ao final desse capítulo, a proposta de Formação Integral é apresentada no 

seu contexto de discussão que implicam relações de poder tanto no campo do 

trabalho como nos processos formativos que envolvem a Educação Profissional. 

Para esse estudo, a principal referência está em Ramos (In MOURA, 2013, pp. 23-

40). 

Como ponto de chegada dessa primeira etapa e o ponto de partida da 

segunda, o relatório de pesquisa propôs novos caminhos a serem percorridos, para 

o tratamento das hipóteses que se fazem sempre necessárias “para direcionar a 

continuidade da pesquisa” (LAVILLE, 2009). Dessa maneira, frente à produção 

realizada nessa dinâmica, propôs-se olhar para o recorte de pesquisa que, dentro de 

todo movimento e conflitos na Educação nacional, dialogasse com o tema de 

pesquisa de dissertação. 

Ao fazer a revisão da literatura, o capítulo 3 da pesquisa ocupou-se em 

estudar trabalhos já produzidos, não no sentido de reproduzir, mas sim, utilizar 

produções já existentes para “afinar as perspectivas teóricas, precisar e objetivar o 

aparelho conceitual” (LAVILLE, 2009), no sentido de manter consciente o centro de 

interesse, ou seja, revisitar obras, como uma busca, que possibilite ver coisas 

inéditas, senão na maneira como estão postas, ao menos como estão sendo vistas.  

Esse terceiro momento olhou para a “Coordenação Pedagógica e as 

condições para a formação e profissionalização” com uma breve passagem sobre o 

pensar esses “Sujeitos e identidades”. Hall (2005) foi a principal referência. Ao tratar 

do contexto de surgimento da função e da formação dos CPs, o autor Pinto (2011) 

nos auxiliou com o histórico de criação do cargo, momento em que também se 

abordou o contexto normativo e os projetos de formação com uma breve 

apresentação do que, no cenário nacional, rege e orienta a atuação do pedagogo 

sob a égide das normas explicitadas na Constituição Federal, LDBEN 9.394/96 e a 

Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015.  

Para entender as concepções de formação, ainda no capítulo 3, as 

referências utilizadas foram Garcia C. (1999) e Schön (2000), que nos apoiaram por 

terem visões sobre o cotidiano dos sujeitos dentro da prática profissional 

relacionando-a com o sujeito na prática humana. A última temática abordada no 

capítulo foi o currículo, a participação e as implicações para o coordenador. Os 
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referenciais desse estudo partiram de autores que propuseram olhar para o contexto 

de educação histórico crítica, na perspectiva de superação da educação de 

tendência liberal, não para subestimar outras tendências pedagógicas, mas sim, já 

partindo de um pressuposto de que, frente à historicidade apresentada no campo da 

educação, escolhe-se olhar para aquela que promove a propagação dos 

conhecimentos sistematizados e acumulados historicamente em relação direta e 

dinâmica com a realidade social e assim poder contar com as contribuições 

consideradas como avanços. Para estudar o currículo, foram referendados 

principalmente Michael Apple (2006), Giroux (1987) e Freire (1996). 

O capítulo 4 voltou-se ao contexto de produção dos referenciais utilizados 

para análise, iniciando por apresentar a Política Pública de São Bernardo do Campo, 

seguida pela apresentação dos documentos: 

A. Diretrizes Curriculares da EJA – São Bernardo do Campo- 2012; 

B. Catálogo da Educação Profissionalizante - 2012; 

A partir da Inferência de que as propostas formativas para os coordenadores 

de EJA/ Educação Profissionalizante na rede de São Bernardo tem que atender uma 

abrangente demanda de formação, somada ao objetivo de chegar a uma 

compreensão inicial de como se deu esta etapa, esquematizamos o quadro abaixo, 

compreendendo-o como critério de análise a ser utilizado para decifrar o núcleo da 

problemática junto aos documentos considerados na pesquisa. 

QUADRO 1 – DEMANDA FORMATIVA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA3 EJA ED. PROFISSIONAL 

O papel do 

coordenador na 

ação e formação. 

Fundamentos 

teóricos e 

metodológicos da 

educação. 

Metodologia do 

trabalho da 

educação de 

jovens e adultos. 

Metodologia do 

trabalho da educação 

profissional. 

Quadro que elaboramos a partir do nome atribuído ao cargo e a respectiva modalidade de atuação. 

 

                                                             
3
  pe·da·gó·gi·co  

2. Que procura educar ou ensinar (ex.: discurso pedagógico). = DIDÁTICO, EDUCATIVO 
pe·da·go·gi·a  

1. Ciência da educação. 
 (Disponível em: < http://www.priberam.pt/dlpo/pedagogia>. Acesso em: 14 nov. 2015) 

http://www.priberam.pt/dlpo/pedagogia
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Mas pouco importa sua forma, os documentos aportam informação 
diretamente: os dados estão lá, resta fazer sua triagem, criticá-los, 
isto é, julgar sua qualidade em função das necessidades da 
pesquisa, codificá-los ou categorizá-los... Onde, nesse caso, traçar o 
limite entre a coleta e a análise? Pois atribuir um código, associar a 
uma categoria, já é analisar, ou até interpretar. Para simplificar, 
pode-se concluir que a coleta da informação resume-se em reunir os 
documentos, em descrever ou transcrever eventualmente seu 
conteúdo e talvez em efetuar uma primeira ordenação das 
informações para selecionar aquelas que parecem pertinentes. 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 377). 

 

 As categorias que emergiram daquelas unidades foram: 

 

I. Suporte ao coordenador; 

II. Fundamentos filosóficos; 

III. Tipo de currículo; 

IV. Metodologia do trabalho. 

Para nos guiar nesse procedimento de análise, construímos um roteiro que foi 

utilizado nos dois documentos, constando os seguintes itens: 

 os eixos do conhecimento considerados para a formação; 

 a intenção do documento; 

 educação entendida (como); 

 pauta de organização (do documento); 

 a política pública (do atendimento); 

 educação de Jovens e adultos/ Educação Profissional nas escolas da rede; 

 objetivos (do documento); 

 currículo; 

 tratamento do conhecimento; 

 metodologia do trabalho. 

 

Por envolver também estudos de relações, mesmo com a categorização 

realizada, ainda que superficialmente, foram encaminhados olhares para um viés 

filosófico em Freire, com intuito de referenciar princípios e concepções que orientam 

o processo dentro do contexto em discussão.  
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Diante da necessidade de se considerar as concepções explicitadas, tanto 

nas legislações gerais quanto nas que são próprias da rede estudada e que constam 

nos documentos elaborados, o capítulo é finalizado com a análise das possíveis 

articulações existentes entre o âmbito nacional e a rede de São Bernardo do Campo. 

Para isso, a condução, em alguns momentos, foi por meio de generalizações, 

procurando maior aproximação da realidade social e, em outros, um foco local, que 

se deu a partir de uma realidade da rede municipal estudada. 

Após a exploração das unidades de análises, seguiu-se o rumo de expor o 

diálogo estabelecido, mas explicitando o processo de inacabamento, que se dá no 

caminho reflexivo estabelecido quando se propõe uma ação crítica4 diante do 

processo formativo. Chegamos, então, as “Considerações”, seguidas pelas 

referências utilizadas e pelos anexos. 

Descrita a metodologia utilizada, não se pode ignorar que, apesar de não 

estarem sistematizadas aqui, as reflexões que se deram nos momentos de diálogos 

e levantamentos das temáticas propostas para a formação do grupo de 

coordenadores5 da EJA/ Educação Profissionalizante se constituíram em rico campo 

de análise na fase de distanciamento para a exploração do trabalho e contribuíram 

proeminentemente com a pesquisa. 

 

 

 

 

                                                             
4
 Referências (críticas) para uma formação (crítica) de educadores (críticos): 

a. Reconhecer o fundo histórico e o alcance cultural da prática educativa. 
b. Buscar, acolher e assimilar os melhores conteúdos, técnicas e manejo de tecnologias para o 

exercício profissional. 
c. Exercer autonomamente a reflexão (qualidade intrapessoal). 
d. Praticar a comunicação e a agregação (qualidade interpessoal). 
e. Saber gerir crises e conflitos (mediação). 
f. Autorizar-se: ser autor de si mesmo/ formar-se a si mesmo. 
g. Ter a prática como origem e destino do processo de formação. 

(Nota retirada do material de formação Pensamento Crítico e Formação de Educadores – 
Prof. Alípio Casali (2014) - Disciplina: Educação Brasileira 

 

5
 Mensalmente ocorrem reuniões formativas com os coordenadores dessa modalidade 

especificamente. Momento nos quais são realizadas partilhas, formações e planejamentos. 
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2  HISTÓRICO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A intenção deste capítulo não é o aprofundamento no histórico da educação, 

mas sim contextualizar a discussão para que, mais à frente, seja possível 

estabelecer relações com as situações vividas e os contextos apresentados e, 

assim, possibilitar o diálogo proposto. Por isso, as referências e análises dão maior 

relevância ao que se mostra paradigmático em relação aos diferentes períodos. 

 

2.1   Das primeiras influências à Ditadura Militar 

 

Quando se fala em tempo cronológico, que é contado nos calendários, pode-

se falar de longos anos de construção de uma educação como a conhecida hoje. 

Porém, quando se fala de tempo histórico, que é organizado pela ciência, o que se 

observa é um caminhar cheio de percalços e ainda em construção de uma educação 

como direito fundamental. 

Apesar de nenhum ponto do contexto histórico do Brasil poder ser descolado 

do contexto histórico da humanidade, no que tange à educação e ao trabalho, o país 

possui muitas particularidades comparadas ao percurso de muitos outros países. 

No território ao sul do continente americano, toda a história da construção de 

saberes se dava por meio da transmissão da cultura de maneira oral. Só a partir da 

invasiva chegada dos europeus foi que iniciou o processo de construção do 

pensamento da necessidade de uma educação escolar. Com a vinda dos primeiros 

jesuítas ao Brasil, dá-se o período de surgimento das Escolas das primeiras letras, 

sendo as aulas ministradas com o objetivo de conservação da fé católica e para 

educação posta como meio de incutir valores religiosos (SAVIANI, 2011, p. 25). 

A cultura brasileira, desta forma, vai sendo orientada por valores cristãos, tal 

projeto de esclarecimento, para além de cultural, religioso, político, vai também 

matriciando a educação. 

No que diz respeito à Educação Profissional, o início foi na condição de 

aprendizes de ofícios, destinada aos índios e escravos, como sendo as mais “baixas 
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categorias sociais” (FONSECA apud GARCIA S., [s.d.], p. 01). Vale salientar 

concordando com CASTILHO (2000, p.1) que,  

Cada sociedade indígena dispõe de seu próprio processo de 
educação e de transmissão dos seus conhecimentos tradicionais, 
não necessitando da interferência de terceiros, exceto nos casos em 
que esses processos tenham sido destruídos e requeiram registros 
externos para ser, em alguma medida, reconstruídos.  

 

No período do Brasil Colonial, a necessidade de mão de obra especializada 

para a exploração das minas de ouro em Minas Gerais pediu um ensino voltado para 

essa finalidade, oferecido para homens brancos, filhos de empregados das próprias 

casas (GARCIA S., [s.d.], p.1).  

Nesse histórico, em 28 de junho de 1759, ocorre a aprovação do Alvará 

Régio. Em 03 de setembro desse mesmo ano, há a expulsão dos jesuítas de 

Portugal e de suas colônias (SAVIANI, 2011, p. 107). Essas mudanças se deram no 

período que ficou conhecido como “reformas pombalinas”, que recebeu este nome 

por causa de seu principal articulador, Sebastião José de Carvalho e Melo, que 

ganhou importância durante o governo de Dom José I, recebendo primeiramente o 

título de Conde de Oeiras e, posteriormente, em 1769, a nomeação de Marquês de 

Pombal. Suas orientações se deram até 1777, quando é demitido por Dona Maria I, 

que assume, em função da morte do rei, seu pai.  

 

O reinado de Dona Maria caracterizou-se pelo abandono dos antigos 
projetos, criando um ambiente cultural avesso às realizações de 
Pombal, o que provocou o afastamento de Portugal dos demais 
países da Europa. Deixando-se cercar por elementos hostis a 
Pombal, a rainha desencadeou um movimento de reação intencional, 
por isso mesmo chamado de “Viradeira de Dona Maria I”. Era o final 
do período pombalino e o início de uma nova fase não menos 
conturbada (SAVIANI, 2011, p. 105). 

 

Tais mudanças se deram lentamente. A criação das aulas régias (aulas e 

professores isolados), em substituição as escolas jesuítas, trouxeram uma 

organização da seguinte maneira: estudos menores, que correspondiam ao ensino 

primário e secundário, e os estudos maiores, que se referiam ao ensino do nível 

superior. Em função da doença, Dona Maria I deixou o reinado em 1792, quando 
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seu filho D. João VI assumiu, “tendo sido nomeado príncipe regente, em 1799, 

quando ficou claro o estado de demência” de sua mãe. 

  

Em que pesem as transformações então ocorridas e a configuração 
de uma espécie de revanche da nobreza ao projeto pombalino de 
construir uma nova nação, com indústria, intensificação do comércio 
e capitais provenientes de uma burguesia que vinha sendo 
fortalecida, não chegou a haver mudanças radicais no campo 
educativo. As reformas pombalinas continuaram em curso, com 
processo de implantação das aulas régias. Ocorreu, mesmo, uma 
maior expansão, de modo especial no que se refere às Escolas de 
Primeiras Letras, que passaram a se chamar „aulas de ler, escrever, 

contar e catecismo‟ (SAVIANI, 2011, p. 107). 

 

Por volta de 1800, foram criadas casas de ofícios manufatureiros que 

ofereciam às crianças e jovens ditos “desfavorecidos”, além de amparo, a instrução 

primária. 

Na vinda para o Brasil, na condição de príncipe regente, até 1816, quando se 

torna o rei, D. João VI incentivou iniciativas que tivesse como ênfase a educação 

voltada ao „caráter administrativo‟ e assim criou, no período, a Academia Real da 

Marinha, a Academia Real Militar, para a formação de engenheiros, a aula de 

cirurgia, de anatomia, de medicina, as aulas de economia, a escola de serralheiros, 

oficiais de lima e espingardeiros, de agricultura e de estudos botânicos, o laboratório 

de química, a aula de agricultura, curso de química industrial, geologia e mineralogia 

e desenho técnico (SAVIANI, 2011, p. 113). 

Após proclamação da Independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I 

assume o trono e é inaugurado o período imperial, que trouxe, em seu bojo, a 

missão de construir uma estrutura jurídico-administrativa “para o novo país impunha, 

como primeiro passo, a elaboração e promulgação de uma Constituição” (SAVIANI, 

2011, p. 119). No entanto, a promulgação de uma constituição, os trabalhos da 

recém-inaugurada Assembleia Geral Constituinte, convocada por Dom Pedro I, não 

trouxe mudanças para essa situação, até que foi dissolvida por ele mesmo, em 12 

de novembro de 1823.  

Em 25 de março de 1824, o imperador outorga a primeira Constituição do 

Império, que estabelecia que a educação pública deveria ser gratuita para todos os 

cidadãos. A carta, de modo geral, estava em consonância com “as normas 
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modernas” implantadas em diferentes países. Para validar essa orientação, 

deputados e senadores aprovaram em 15 de outubro de 1827, uma lei que 

determinava a criação de “Escola de Primeiras Letras” (Saviani, 2011, pp. 123-130), 

que também não trouxe mudanças significativas à educação. Em 1834, por meio de 

uma alteração da Constituição, as províncias ficaram incumbidas de cuidar das 

escolas primárias e definir as regras educacionais, o que para Saviani, na verdade 

desobrigou o governo central de tal responsabilidade. 

 

Em suma, as reformas pombalinas da instrução pública, cujos 
influxos se estenderam, no Brasil, de 1759 a 1834, tiveram como 
características básicas: 
a) Estatização e secularização da administração do ensino 
concentrando a gerência de todos os assuntos ligados à instrução na 

figura do diretor geral de Estudos [...]; 
b) Estatização e secularização do magistério, organizando 
exames de estado conduzidos pela Diretoria-Geral dos Estudos 

como mecanismo de controle e condição do exercício docente [...]; 
c) Estatização e secularização do conteúdo do ensino que passou 
a ser controlado pela Real Mesa Censória mediante a censura de 

livros, [...]; 
d) Estatização e secularização da estrutura organizacional dos 
estudos mediante a criação de aulas régias de primeiras letras e de 
humanidades mantidas pelo Estado com recursos provenientes do 
„Subsídio Literário‟, criado especificamente para esse fim; 
e) Estatização e secularização dos estudos superiores por meio 
de uma ampla e profunda reforma da Universidade de Coimbra. 
 

 

Ainda no período imperial, foram criadas as primeiras escolas normais para 

formação de professores, que até então só aceitavam estudantes homens. A 

situação se alterou em 1870, mesmo período em que  foram construídas também 

instituições femininas que, no ano seguinte, tornaram-se mistas.  

Durante o Período Republicano, iniciado em 1889, no contexto ocidental, o 

liberalismo trouxe características fortes à forma de se conceber a educação. Antes, 

é importante ressaltar que a ideia do termo liberal está associada ao sentido de 

liberdade, mas que foi sendo reconfigurado como liberdade de interesses 

individuais, não no sentido de subjetividade, mas sim de individualismo, liberdade de 

produzir, de consumir, direito a propriedade privada. Um movimento de ideal 

democrático reduziu os horizontes dos direitos, aos horizontes dos interesses. 



31 

 

Estava, nesse contexto, uma nova organização política. Com o federalismo, o 

poder não se centralizava na mão do imperador, sendo dividido entre presidente e 

governos estaduais. A programação pela abolição da escravatura, organizada pelas 

camadas dominantes brasileiras, trouxe a esse cenário, discussões sobre o 

aproveitamento da mão de obra, entre os escravos libertos, recurso à mão de obra 

de imigrantes asiáticos e europeus e, para isso, a educação foi chamada ao debate. 

A ideia central que perpassa as discussões que se travaram no 
período que vai de 1868 até a Abolição e a Proclamação da 
República se expressa na ligação entre emancipação e instrução. O 
objetivo buscado era transformar a infância abandonada, em especial 
os ingênuos, nome dado às crianças libertas em consequência da Lei 
do Ventre Livre, em trabalhadores úteis, evitando que caíssem na 
natural indolência de que eram acusados os adultos livres das 
classes subalternas. E o meio principal aventado para atingir esse 
objetivo era a criação de escolas agrícolas (SAVIANI, 2011, p. 163). 

 

A Constituição de 1891 passou aos estados e municípios a obrigação para 

com a Educação.  

No final da República velha, pouca coisa havia mudado. Não tínhamos um 

sistema educacional, nada era feito pelo ensino primário, que era voltado para a 

educação da classe popular, enquanto o ensino secundário, voltado para a 

educação da elite. 

Em 1909, o então presidente Nilo Peçanha foi quem impulsionou o ensino 

técnico no Brasil. Várias escolas de profissionalização são instaladas, porém, as 

perspectivas não eram positivas, como aponta Garcia S. (s.d., p. 5), “Em 1910 

estavam instaladas dezenove escolas em situação bastante precária, tanto as 

estruturas físicas, como de formação dos professores que atuavam”.  

A inadequação do sistema em relação à dinâmica do processo de 

industrialização foi se mostrando em função da localização e do não atendimento às 

necessidades convenientes aos estados em que estas funcionavam. Essa 

inadequação, se não ajustada aos propósitos de incentivo a industrialização, 

esforçou-se para se ajustar aos mercados locais de trabalho. 

Cunha (2000, p.73) responsabiliza a excessiva liberdade conferida a diretores 

e a existência de mestres despreparados pelo mau funcionamento das escolas. O 

quadro constituído era de professores vindos do ensino primário, sem a mínima ideia 
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do que precisavam lecionar no ensino profissional, e mestres de ofícios vindos 

diretamente das fábricas, sem a necessária base teórica. 

Em 1914, Venceslau Brás assume como Presidente da República e já em 

manifesto desse mesmo ano se posiciona em relação às escolas profissionais no 

Brasil dizendo do seu intento de multiplicá-las e de que, dentre essas, tivesse pelo 

menos um instituto que se constituísse em viveiro de professores para as novas 

escolas. 

A escola Venceslau Brás foi criada pelo decreto 1880, de 11 de agosto de 

1917, e, entre o período que compreende os anos entre 1918 a 1937, foi, 

reconhecidamente, a única escola Normal que formou professores habilitados a 

lecionarem nas escolas de aprendizes e artífices (CARDOSO, 2005, p. 8). Com 

vistas à formação de professores, mestres e contramestres, ela se estabeleceu no 

Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e tinha também o objetivo de preparar 

professores de trabalhos manuais para as escolas primárias da municipalidade. 

A princípio, ela oferecia apenas dois cursos: o Técnico Profissional 

frequentado por alunos e de trabalhos manuais, predominantemente formados por 

alunas. 

O corpo docente já se configurava de maneira diferente. Era composto por 

professores e adjuntos, mestres e contramestres, para o qual Luderitz deu menção 

de excelência.  

Em 1927, o Congresso Nacional sanciona o Projeto Fidelis Reis que previa “o 

oferecimento obrigatório do ensino profissional no país” (BRASIL, MEC, 2008, p. 4). 

Outro momento significativo se deu com a reforma Fernando de Azevedo que 

também trouxe mudanças ao Ensino Profissional por meio das alterações realizadas 

pela implantação do novo regulamento do Ensino Técnico Profissional de 1929. 

Fernando Azevedo pensava a escola que não separava a formação geral da 

profissional. 

“Eu tenho da vida, e, portanto, da educação, uma concepção integral, 
que não me permite considerar o homem apenas como “instrumento 
de trabalho”; que me criou a consciência da necessidade de 
aproveitar, na educação, todas as forças ideais, isto é, tudo aquilo 
que dá sentido e valor à vida humana, e, que, portanto, me obriga a 
reivindicar para o indivíduo os seus direitos em face da sociedade, à 
qual aliás ele tanto mais se adaptará e servirá, como unidade 
eficiente, quanto mais desenvolver e aperfeiçoar sua personalidade, 

em todos os sentidos” (AZEVEDO apud CARDOSO, p. 5).  
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Na história das formações, na construção dos currículos, basicamente 

ocorrem nas diferentes visões, influências de caráter ideológico, social, político e 

econômico. Este é um dos motivos pelo qual, em muitos momentos, pode ser vista a 

negação da oferta de educação para determinados grupos de pessoas.  

Na história brasileira, essa oferta também perpassou por questões de 

favorecimento a determinadas camadas ou classes da sociedade, levando em conta 

o objetivo que se tinha com a educação: ora só se tinha dentro cristãos, ora só 

realeza, ora só brancos, ora só elites. 

Nesse sentido, a chegada dos anos 30 muda o cenário da política nacional. A 

Era Vargas (1930 a 1945), inserida em um modelo econômico fortemente capitalista, 

torna, por exemplo, a educação profissional forte aliada ao projeto do capital 

industrial6, ou seja, favorece a qualificação de uma mão de obra que atendesse a 

esses interesses. Nesse mesmo ano, o Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio integrou-se ao Ministério da Educação e Saúde Pública e passou a ser 

ocupado por Francisco Campos.  Apesar das mudanças a dualidade da educação 

ainda permanecia. 

 

Ora, as afinidades do grupo dirigente da ABE7·, no qual até então 
predominavam os católicos sob a liderança de Fernando Magalhaes, 
com o MEC o situavam no âmbito de uma corrente ideológica que se 
contrapunha ao grupo de renovadores. Estes discordavam da política 
educacional expressa na Reforma Francisco Campos baixada por 
meio de decretos em abril de 1931. Defendendo a organização de 
um sistema de ensino orgânico e unificado, criticavam o dualismo 
presente naquela reforma. E rejeitavam, de modo especial, o teor do 
decreto que restabeleceu o ensino religioso nas escolas primárias e 
secundárias (SAVIANI, 2011, p. 231). 

 

                                                             
6
 Nas décadas de 1930 e 1940, fez-se a travessia do mundo rural para o mundo urbano industrial, 

com profundas repercussões em vários aspectos da vida do país. Uma das mais importantes, do 
ponto de vista político, foi a emergência do populismo como recurso de poder para autoritários e 
democratas e a incorporação ao processo político de toda a população alfabetizada maior de 18 
anos. A urbanização cresceu de forma acelerada, facilitando a expansão desordenada das cidades. 
O Brasil vivia o que se chamava então de um intenso processo de “modernização” política e 
econômica e sofria todos os impactos, positivos e negativos, daí decorrentes. 
 

7
 Associação Brasileira de Educação 
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A necessidade de se criar movimentos de alfabetização também começa a 

despontar na década de trinta. No entanto, ao se corporificar como formação de 

massa, e diante de falhas administrativas e também pedagógicas, acaba sendo 

interrompida, com muitas críticas (HADDAD S.; PIERRO, 2010, p 114).  

Após a Primeira Guerra Mundial, chega ao Brasil o movimento escola novista, 

com seu ideário voltado à ciência. A proposta de modernização também chegou à 

construção do plano nacional, na ocasião, o “Manifesto dos Pioneiros” 8. Francisco 

Campos, em seu ministério, seguia os postulados da Escola Nova. Surge então o 

convite do Governo a diversos educadores e/ou escritores para participarem como 

auxiliares na formulação de uma Política Nacional de Educação. O “Manifesto” 

contou com assinaturas, como por exemplo, de Anísio Teixeira, Fernando de 

Azevedo, Lourenço Filho, Heitor Villa Lobos, Manuel Bandeira, Mário de Andrade 

entre outros. No manifesto, havia uma proposta de organização, por parte do 

Estado, de um plano de educação com princípios para uma escola pública, laica, 

obrigatória e gratuita (HADDAD F., 2010, p. 43). 

As ideias pedagógicas da Escola Nova predominaram até o final da década 

de 60 (SAVIANI, 2011, p. 185), porém é preciso marcar a segunda Constituição da 

República de 1934, pois esta, pela primeira vez no Brasil, dispõe que a educação é 

um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelo poder público, e 

institui o ensino primário gratuito e obrigatório.  

 

 “Título V, Da Família, da Educação e da Cultura”  

CAPÍTULO II, Da Educação e da Cultura” Art 149 - A educação é 
direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 

Públicos [...], e ainda:  

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei 
federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e, só se 
poderá renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes 
normas: “ 

a) ensino primário integral gratuito e de freqüência [sic] obrigatória 
extensivo aos adultos;  

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, 
a fim de o tornar mais acessível;  

                                                             
8
 “‟O manifesto‟ apresenta-se, pois, como um instrumento político, como é próprio, aliás, desse 

„gênero literário‟. Expressa a posição de do grupo de educadores que se aglutinou na década de 
1920 e que vislumbrou na revolução de 1930 a oportunidade vir a exercer o controle da educação no 
país. (SAVIANI, 2011, p.254). 
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Assim como é também importante marcar o ano de 1937, quando a proposta 

de formação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, da maneira como 

acontecia se tornava insatisfatória às novas expectativas, levou o Governo Federal a 

decidir pelo seu fechamento. Por outro lado, a Constituição desse mesmo ano 

estabelece em seu artigo 129: 

 

Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos 
necessários à educação em instituições particulares, é dever da 
Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de 
instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 
possibilidade de receber uma educação adequada às suas 
faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 

        O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes 
menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de 
Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos 
de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, 
dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais. 

        É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na 
esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos 
filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 
cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, 
sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios 
a lhes serem concedidos pelo Poder 

 

Tais iniciativas trouxeram posicionamentos contrários para os grupos de 

educadores. Havia o grupo que considerava um avanço rumo à democracia, já que o 

Estado demonstrava preocupação com um público considerado carente, e outro que 

considerava que o ato era de cunho discriminatório, determinando uma diferença da 

educação oferecida às classes populares e à elite. 

A Constituição de 1946 retoma a busca projetada na Constituição de 34 e 

almejada pelos Pioneiros (SAVIANI, 2011, p. 281). 

 

Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 

[...] VI – para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial 
e no superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. 
Aos professôres [sic], admitidos por concurso de títulos e provas, 
será assegurada a vitaliciedade; 
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Art. 169. Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por 
cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos 
de vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino.  

Art. 170. A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios. Parágrafo único. O sistema federal de ensino terá caráter 
supletivo, estendendo-se a todo o país nos estritos limites das 
deficiências locais.  

Art. 171. Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus 
sistemas de ensino. Parágrafo único. Para o desenvolvimento dêsses 
[sic] sistemas a União cooperará com auxílio pecuniário, o qual, em 
relação ao ensino primário, provirá do respectivo Fundo Nacional.  

Art. 172. Cada sistema de ensino terá obrigatòriamente [sic] serviços 
de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados 
condições de eficiência escolar.  

Art. 174. O amparo à cultura é dever do Estado. Parágrafo único. A 
lei promoverá a criação de institutos de pesquisas, de preferência 
junto aos estabelecimentos de ensino superior. 

Art. 5o Compete à União: [...] XV – legislar sôbre [sic]: [...] d) 
diretrizes e bases da educação nacional. 

 

O período que se seguiu a partir de 1945 foi bastante significativo no que 

concerne ao regime democrático-participativo, que perdurou até 1964. Ações como 

eleições diretas foram de imensa importância, momento no qual também surgiram os 

movimentos populares.  

Entre esses, nasce, em 1947, a campanha de Educação Popular e a 

alfabetização de adultos, tendo como diretor Lourenço Filho. Mas esta não se firma 

como um movimento de Mobilização Nacional. 

Para aprovação da primeira LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional: nº 4.024/61 foram necessários treze anos de debates. Desde 1948, 

quando o então ministro Clemente Mariani apresenta um anteprojeto, que foi 

orientado por Lourenço Filho, até sua aprovação em 1961. A predominância dos 

renovadores (16) na comissão em relação aos representantes católicos (2) acabou 

marcando um dos pontos de maior disputa para a aprovação da lei - a separação 

entre o Estado e a Igreja (SAVIANI, 2011, p. 282); também descentralizou as 

decisões curriculares, até então de responsabilidade da administração federal e foi a 

primeira a englobar todos os graus e modalidades de ensino, ou seja, Pré-Primário – 

até sete anos de idade, Primário – de quatro a seis anos de duração, Ensino Médio 

– ginasial de quatro anos e colegial de três anos, Superior – graduação e pós–
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graduação. Seus objetivos defendiam o ensino com princípios de liberdade e 

solidariedade humana.  

A educação popular, como sinônimo de educação pública, se estrutura a 

partir de 1960. No entanto, a preocupação não é só com a erradicação do 

analfabetismo ou alfabetização das massas, mas sim como meio de tomada de 

consciência, conforme aponta Saviani: 

 

A mobilização que toma vulto na primeira metade dos anos de 1960 
assume outra significação. Em seu centro emerge a preocupação 
com a participação política das massas a partir da tomada de 
consciência da realidade brasileira. E a educação passa a ser vista 
como instrumento de conscientização. A educação popular assume, 
então, o sentido de uma educação do povo, pelo povo e para o povo, 
pretendendo-se superar o sentido anterior, criticado como sendo uma 
educação das elites, dos grupos dirigentes e dominantes, para o 
povo, visando a controla-lo, manipulá-lo ajustá-lo à ordem existente 
(2011, p. 317). 

 

Os principais movimentos da época que buscaram o ideário nacionalista, 

advogando a libertação foram os Centros Populares de Cultura (CPCs), os 

Movimentos de Cultura Popular (MCPs) e o Movimento de Educação de Base 

(MEB9). 

Propostas de alfabetização, orientadas pelo pensamento de Paulo Freire, vem 

contrariar e discutir o alfabetizar descolado da leitura de mundo. Tendo iniciado no 

MCP de Recife, ganhou importância nacional e ficou marcada por propor uma 

concepção para a prática de alfabetização de Jovens e Adultos, rumo ao 

entendimento do homem como um ser de relações de acordo com Saviani: 

A luz dessa concepção, Freire interpretava a sociedade brasileira dos 
anos de 1960 como em processo de trânsito de uma sociedade 
fechada para uma sociedade aberta. E no interior desse processo ele 
situava o dilema da educação: estar a serviço da alienação e da 
domesticação ou da conscientização e da libertação. Para Paulo 
Freire a educação surgia como um instrumento de crucial 
importância para promover a passagem da consciência popular do 
nível transitivo-ingênuo para o nível transitivo-critico, evitando-se a 

                                                             
9
 “(...) criado pelo Decreto n. 50.370 de 21 de março de 1961, assinado pelo presidente Janio 

Quadros. (...) Tratava-se de um movimento de responsabilidade da Igreja Católica, dirigido pela 
CNBB, mas cuja concepção e execução forma confiadas a leigos. Estes, porém, logo se distanciaram 
dos objetivos catequéticos, imprimindo ao movimento um caráter de conscientização e politização do 
povo” (SAVIANI, 2011, p. 317). 
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sua queda na consciência fanática. É em vista desse objetivo que foi 
criado um método de alfabetização ativo, dialogal, critico e 
criticizador. Esse método, no entanto, é apenas um aspecto de uma 
proposta pedagógica mais ampla e enraizada na tradição mais 
autentica do existencialismo cristão, em diálogo com algumas 
contribuições do marxismo (2011, p. 334). 

 

Os Ginásios Vocacionais marcam também uma intenção de trazer para o 

interior da escola e para a educação a realidade social e, assim, partir desta para 

intervir. A iniciativa se deu entre os anos de 1960 e 1961, com a proposta 

pedagógica de integração curricular, como os estudos do meio e os projetos de 

intervenção e planejamento curricular por meio da pesquisa junto à comunidade 

(MASCELLANI, 2010, p. 97). Sua principal figura de articulação foi a professora 

Maria Nilde Mascellani, coordenadora, desde a criação de tal modelo, em 1961, até 

sua extinção, em 1969, do Serviço de Ensino Vocacional – S.E.V. elaborado como 

modelo vocacional pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

No governo de João Goulart (setembro de 1961 a março de 1964), que tinha 

como característica a planificação, a primeira ação depois de promulgada a lei n. 

4.024/61, foi a criação do Conselho Federal de Educação (C.F.E)10. Destaca-se 

tanto neste quanto na elaboração do Plano Nacional de Educação11, a figura de 

Anísio Teixeira. Sua proposta foi aprovada em 12 de setembro de 1962 e 

homologada pelo ministro Darcy Ribeiro em 21 do mesmo mês (SAVIANI, 2011, p. 

305). Esse Conselho teve como respaldo a Carta de Punta Del Leste, denominada 

“Aliança para o progresso”, liderada pelos Estados Unidos, e que tinha uma proposta 

de “integração para garantia da soberania coletiva dos Estados Americanos” (cf, 

FAZENDA, 1985, p.50) 

                                                             
 

 
11

 O Plano Nacional de Educação previa a escolarização de 100% da população de faixa etária de 7 a 
14 anos, no primário e nas duas primeiras séries ginasiais, e de 50% da população de 13 a 15 anos, 
nas duas últimas séries do ginásio, bem como 30% de escolarização para a faixa etária de 15 a 18 
anos, nas séries colegiais. No referente ao ensino superior, previa-se a expansão da matrícula até a 
inclusão, pelo menos, da metade dos que terminassem o curso colegial, (pelas estatísticas da 
Educação Nacional 1960/71 do MEC, só o ensino superior alcançou as metas). (FAZENDA, 1985, 
p.51) 
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No cenário do processo de busca da modernização, a educação foi sendo 

estruturada dentro de nuances de vários movimentos de diversas instituições: a 

estudantil, a desenvolvimentista, a de operários, os diferentes movimentos 

religiosos, política, multinacionais, latifundiários, órgãos da imprensa; todas estas 

exercendo grande pressão ao governo, que apesar dos apoiadores e dos 

movimentos de resistência não foram suficientemente fortes. João Goulart parte 

para o exílio no Uruguai no dia 04 de abril de 1964 com intuito de evitar uma guerra 

civil. 

Assim, este caminhar que vinha se caracterizando, desde 1946, como 

movimento de possibilidades para a educação brasileira foi rompido, por um 

momento histórico com profundos impactos, instaurados pelo golpe de estado de 31 

de março de 1964. 

O período ficou caracterizado como antidemocrático, supressor dos direitos 

constitucionais, censurador, de acentuada perseguição política aos que eram contra 

o regime. Na economia, houve uma rápida diversificação e modernização da 

indústria e serviços, sustentada por mecanismos de concentração de renda, 

endividamento externo e abertura ao capital estrangeiro. A inflação foi 

institucionalizada por meio de mecanismos de correção monetária e passou a ser 

uma das formas de financiamento do Estado. Acentuaram-se as desigualdades e 

injustiças sociais. (OLIVEIRA, R., 2004). 

Em 1964, como o Plano Nacional de Alfabetização - PNA12 (criado ainda no 

governo do Presidente João Goulart), outras iniciativas que propunham revolucionar 

a educação brasileira são abortadas, sob o pretexto de que as propostas tinham 

cunho comunista e subversivo, conforme Fausto, 

 

O movimento de 31 de março de 1964 tinha sido lançado 
aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e 
para restaurar a democracia, mas o novo regime começou a mudar 
as instituições do país através de decretos, chamados atos 
institucionais (AI). Eles eram justificados como decorrência “do 

                                                             
12

 Disseminou o que ficou conhecido como método Paulo Freire, de forte conotação político-eleitoral, 
que tinha como objetivo alfabetizar seis milhões de pessoas, o que aumentaria em 1964 50% do 
contingente de eleitores que haviam votado em 1961. Supostamente uma maioria desses novos 
eleitores (“alfabetizados” e “conscientizados”) votariam em candidatos e partidos “progressistas”. 
(SCOCUGLIA, 2005) 
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exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções.” 
(1996, p.465). 

 

O novo cenário passou a ser tomado pelo autoritarismo. Diversas escolas 

foram observadas por agentes dos órgãos de informação do governo, como o 

Serviço Nacional de Informações (SNI). Muitos profissionais de diversas áreas, 

dentre eles educadores e estudantes, com propostas ideológicas que se 

mostrassem contrárias ao governo, se viram perseguidos, ou até mortos (FAUSTO, 

1996, 466-468).  

Fazenda (1985, p. 63) aponta a intervenção americana nos assuntos 

educacionais brasileiros por meio dos acordos realizados de 1964 a 1968, 

configurado como MEC - USAID13, que reivindicou acesso aos dados da educação e 

socioculturais do Brasil, interferindo não somente em todo o sistema de ensino em 

vigência, como também toda publicação didática na época. Também receberam e 

formaram jovens educadores brasileiros, que, após estágio nos Estados Unidos, 

retornavam como “burocratas da pesquisa”. 

Constituído como organização autônoma em relação ao Ministério da 

Educação (POSSANI, 2007, p. 39), em 1967, por meio da Lei 5.370 foi criado o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que tinha como proposta 

erradicar o analfabetismo de adultos no Brasil. Apesar de contar com um volume 

significativo de recursos, o movimento apresentava um caráter instrumentalista e de 

massificação. Nos 15 anos de existência, diante de denúncias de corrupção, sem 

atingir os objetivos para que foi criado e frente ao reconhecido fracasso, foi então 

extinto em 1985.  

Em 21 de novembro de 1968, a Lei 5.537, cria o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). No dia 28 do mesmo mês, o Governo 

Federal (Costa e Silva – 1967 a 1969), através da Lei nº 5.540, procede a Reforma 

Universitária, que, conforme ainda aponta Fazenda (1985, p. 63), trazia como 

propostas, currículos flexíveis, cursos parcelados, semestrais, a introdução do 

sistema de créditos, exames vestibulares unificados, a instituição regular dos cursos 
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 MEC - Ministério de Educação e Cultura/ USAID - Agência Interamericana de Desenvolvimento dos 
Estados Unidos. 
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de pós-graduação (de mestrado e doutorado) e também para cursos de curta 

duração.   

Em 13 de dezembro de 1968, foi implantado o que ficou conhecido como Ato 

Institucional 5 (AI5),  que dentre os Atos Institucionais, pelos quais o país vinha 

sendo submetido, se pode considerar como o de maior impacto e que deu plenos 

poderes ao presidente, para fechar o Congresso, caçar mandatos, suspender 

direitos políticos etc,   

 

Desde o AI-2, tribunais militares vinham julgando civis acusados da 
prática de crimes contra a segurança nacional. Pelo AI-5, ficou 
suspensa a garantia do habeas corpus aos acusados desses crimes 
e das infrações contra a ordem econômica e social e a economia 
popular. 

A partir do AI-5 o núcleo militar concentrou-se na chamada 
comunidade de informações, isto é, naquelas figuras que estavam no 
comando dos órgãos de vigilância e repressão. Abriu-se um novo 
ciclo de cassação de mandatos, perda de direitos políticos e 
expurgos no funcionalismo, abrangendo muitos professores 
universitários. Estabeleceu-se na prática a censura aos meios de 
comunicação; a tortura passou a fazer parte integrante dos métodos 
do governo (FAUSTO, 1995, p. 480). 

 

Descrito por Saviani (2011, p. 365), 1969 é “um marco de abertura” de uma 

nova etapa, pois foi neste ano que a reforma universitária colocada na lei n. 5540 

entrou em vigor, foi quando também o Parecer n. 77/69, que regulamentou a 

implantação da pós-graduação, foi aprovado. Ainda em 69, por meio da aprovação 

do Parecer CFE n. 252, são introduzidas habilitações técnicas no curso de 

pedagogia. 

Intrinsicamente, procurava-se neutralizar uma busca e uma luta dos 

estudantes por mais vagas nas escolas públicas, burocratizando o acesso. A 

universidade é enquadrada como modelo empresarial; as matérias filosóficas, que 

possibilitavam o pensamento crítico, tornaram-se optativas pelas instituições. 

Como ainda aponta Saviani, tal modelo produtivista foi disseminado em 

âmbito nacional, com a aprovação da Lei n. 5.69214, de 11 de agosto de 1971, pela 
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 LEI N. 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971 - Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus 

e dá outras providências.  Revogada pela LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 
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qual o governo torna o ensino de segundo grau obrigatoriamente profissionalizante, 

desviando, com essa medida, que possibilitava o diploma técnico, alunos da busca 

por escolas superiores.  

 

[...] torna, de maneira compulsória, técnico-profissional, todo currículo 
do segundo grau. Um novo paradigma se estabelece formar técnicos 
sob o regime da urgência. Nesse tempo, as Escolas Técnicas 
Federais aumentam expressivamente o número de matrículas e 
implantam novos cursos técnicos (BRASIL, MEC, 2008, p.5). 

 

A introdução das diretrizes básicas para o ensino de „Moral e Cívica‟ nos 

cursos de 1o e 2o graus e de Estudos de Problemas Brasileiros nos cursos 

superiores foi institucionalizada pela aprovação, em 1978, da Portaria no 505 do 

Ministério da Educação. Neste mesmo ano, pela primeira vez, três Escolas Técnicas 

Federais são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica – 

CEFETs, “que conferem aquelas instituições mais uma atribuição, formar 

engenheiros de operação e tecnólogos, processo esse que se estende às outras 

instituições bem mais tarde” (BRASIL, MEC, 2008, p.5). 

O período de transição para a abertura política iniciou de forma “lenta e 

gradual”, em 1974, no Governo de Geisel, perpassando pela „abertura democrática‟, 

a partir de 1979 no Governo Figueiredo. 

 

2.2. Transição Democrática e tendências pedagógicas 

 

Os principais agentes no período transitório foram as forças de 

representações militares e os movimentos ditos de oposição, ambos ativos 

participantes neste lento processo de mudança.  

Uma das situações que expressa as relações contraditórias que permearam o 

período pode ser percebida com a indicação de João Batista Figueiredo para a 

presidência, feita pelo então presidente Geisel, junto ao Colégio Eleitoral. Essa 

atitudese caracterizou como ação opositora contra a articulação promovida pelos 
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militares. Encabeçada pelo Ministro do Exército Sylvio Frota, tal articulação acusava 

o presidente de ter a intenção de se unir aos “subversivos” (FAUSTO, 1995, p.500), 

fazendo referência aos movimentos oposicionistas. O resultado desses ataques foi a 

demissão desse funcionário do ministério. 

Concordamos com Fausto (1995, p.500), que a posse de Figueiredo, em 

março de 1979, é um grande “paradoxo da liberalização brasileira”, pois, apesar de 

ter apresentado propostas de continuidade ao movimento de abertura política já 

iniciado na gestão anterior e buscar neutralizar os militares radicais que constituíam 

a chamada “linha dura”, não se pode desatentar para o fato de que se tratava do 5º 

militar eleito para governar o país e que esse alguém liderava um órgão de 

repressão, o já citado Serviço Nacional de Informação- SNI. 

Entre as contraditórias ações do seu governo, está a flexibilização à 

legislação sindical, que veio abrir espaço para a criação de duas importantes 

“correntes sindicais”: Central Única de Trabalhadores (CUT), que apostava em uma 

linha reivindicatória agressiva, e Central Geral de Trabalhadores (CGT), que preferia 

não colocar em risco o processo de abertura defendendo uma limitação para a ação 

dos sindicatos. Na contramão, apresentava-se sua postura repressiva diante dos 

sindicados e os movimentos grevistas.  

Outras iniciativas se deram neste período, como a anistia política, momento 

importante para “ampliação das liberdades públicas” (FAUSTO, 1995, p. 504), que 

permitiu o retorno de exilados políticos ao país. Também a promulgação, em 

dezembro de 1979, da nova Lei Orgânica dos partidos, que extingue as legendas, 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a Aliança Renovadora Nacional (Arena), 

substituídas pela criação do PMDB, antigo MDB, com acréscimo obrigatório, pela 

nova lei, da palavra “partido” ao nome. Surge, ainda, o Partido Democrático Social 

(PDS), principal destino dos membros da extinta ARENA; Partido dos Trabalhadores 

(PT), com proposta de representar os interesses da camada de assalariados; o 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), fundado por Brizola; o Partido Popular (PP), 

composto por adversários conservadores do governo, como Tancredo Neves e 

Magalhães Pinto, que, como registra Fausto (1995, p. 507), “procurou ancorar-se 

nas camadas da burguesia favoráveis a uma transição para a democracia sem 

grandes mudanças”.  Este autor complementa: “Se o PDS não tinha nada de 

„democrático‟ e „social‟, o PP não tinha nada de popular”. 
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Figueiredo manteve o calendário que previa eleições estaduais e municipais, 

mas obteve, no congresso, várias medidas destinadas a “cortar as asas da 

oposição”, como a que forçava o eleitor a escolher candidatos de um mesmo partido 

em todos os níveis de representação, de vereador a governador, caso contrário, 

teriam o voto anulado. “A medida visava favorecer o PDS, que era mais forte no 

âmbito municipal” (FAUSTO, 1995, p. 507).  

Em 15 de novembro de 1982, 4815 milhões de brasileiros elegeram 

vereadores e governadores, por voto direto, o que não acontecia desde 1965. 

Apesar de não ter o resultado esperado na Câmara dos Deputados, o PDS manteve 

a maioria no Senado. 

O ano de 1984 iniciou com intensa movimentação, que exigia a eleição direta 

para presidente. A sua origem ultrapassou o campo dos partidos e chegou a um 

movimento popular de âmbito nacional, que ficou conhecido como “diretas já”. O que 

vinha expressar, ao mesmo tempo, a “vitalidade da manifestação popular e a 

dificuldade dos partidos para exprimir reinvindicações” (FAUSTO, 1995, p. 509). 

Somente as manifestações de rua não mudariam o quadro para as eleições 

diretas. Para sua validação, era necessária uma alteração constitucional, que fosse 

aprovada, com votos favoráveis de, ao menos, dois terços dos membros do 

Congresso. A que foi apresentada, recebeu o nome de seu criador, “Emenda Dante 

de Oliveira”. Mas apesar das expectativas e da grande mobilização dos diferentes 

grupos, as eleições diretas não conseguiram aprovação no Congresso, por falta de 

quórum. 

 Seguiram-se, então, as eleições de forma indireta. Na convenção do PDS, 

contrariando membros do partido, Paulo Maluf foi indicado como candidato à 

presidência. Diante da insatisfação por esta indicação, os dissidentes da legenda 

vieram a compor o Partido da Frente Liberal (PFL), que, como trama política, acaba 

se aproximando do PMDB em apoio à candidatura de Tancredo à presidência e 

consegue estabelecer um acordo indicando seu candidato, José Sarney, para vice. 

Apesar de muitas restrições por causa de seu histórico anterior na União 

Democrática Nacional - UDN (partido que participou do apoio ao golpe de 1964), no 

PDS e PFL, Sarney permanece. Essa junção formou a chapa da Aliança 
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 Dados constantes na obra referenciada de Boris Fausto, no entanto, alguns outros registros podem 

apresentar variações quanto a esse número. 
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Democrática, que, em 15 de janeiro de 1985, com 480 votos, contra 180 dados a 

Maluf, o Colégio Eleitoral16 escolheria para presidência (FAUSTO, 1995, p. 512). 

Tancredo foi o primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura. 

Porém acabou morrendo em decorrência de uma enfermidade, antes de ocupar o 

lugar do que poderia ser um dos mais importantes papéis nessa primeira fase de 

retomada do regime democrático.  

No clima de desconfiança já mencionado, assume, então, o vice-presidente 

José Sarney, que teve, como principais metas iniciais do seu governo, a eleição de 

uma Assembleia Constituinte, que ficaria encarregada de elaborar uma nova 

Constituição e extinguir leis originadas na ditadura que ofereciam risco as liberdades 

democráticas (FAUSTO, 1995, p. 519). 

Esse desmonte da ditadura, associada à intensa e inédita mobilização social, 

nos processos decisórios, cunhou, na história brasileira, a chamada “transição 

democrática” que trouxe impactos de toda natureza. Saviani (2011, p. 414) chama a 

atenção para a ambiguidade tanto em termos linguísticos quanto estruturais, que o 

nome do período apresentou, pois deu margem para que grupos tomassem 

diferentes interpretações para o mesmo termo. Sendo vista pelos ditos dominantes, 

pelo viés da estratégia de conciliação, ou seja, como mecanismo de preservação do 

status quo. De outro lado, para os grupos ditos dominados, como processo de 

libertação da condição em que se encontravam de opressão. 

Esse movimento que desencadeou a abertura política não ocorreu 

isoladamente. Havia, desde as décadas anteriores, uma grande discussão mundial 

oriunda de mudanças também em outros campos. Nesse sentido, a educação sofria, 

igualmente, as interferências das contradições e disputas. 

Novas formas de pensar a educação vão se constituindo em um movimento 

de “compreensão conceitual desses fenômenos” traduzidos, assim, por Ramos 

(MOURA; RAMOS, 2013, p. 26), “[...] o modo como as coisas são em sua essência 

não se apresenta diretamente ao homem e para que elas sejam captadas é preciso, 

antes, um esforço do pensamento para descobrir as suas estruturas e as suas leis 

de funcionamento. 

                                                             
16

 Pelo resultado das eleições legislativas de 1982, o governo tinha maioria no Colégio Eleitoral -
formado pelos deputados federais e senadores e por delegados escolhidos pelas assembléias [sic] 
legislativas dos Estados que escolheria o sucessor de Figueiredo em janeiro de 1985. (CAVERNI, 
2004) 
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Nesse sentido, para a compreensão das concepções antagônicas que 

orientam as tendências pedagógicas que se estruturam a partir desse histórico, a 

análise se apoia em Libâneo (2006), que constrói um estudo demonstrando como 

são bem distintos os caminhos que vão se levantando nesse campo de luta pelo 

poder. O autor organiza sua análise em duas linhas conceituais: Pedagogia liberal e 

Pedagogia progressista. A Primeira sustenta a ideia de que “a escola tem por função 

preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com 

aptidões individuais”, a segunda parte de “uma análise crítica das realidades sociais 

que sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação”. 

Dentre as de “cunho liberal” estão – Pedagogia Tradicional, Pedagogia 

Renovada e tecnicismo educacional; e dentre as de cunho progressista – Pedagogia 

Libertadora, Pedagogia Libertária e Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos.  

Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia 
tradicional e, por razões de recomposição da hegemonia da 
burguesia, evoluiu para a pedagogia renovada (também denominada 
escola nova ou ativa), o que não significou a substituição de uma 
pela outra, pois ambas conviveram e convivem na prática escolar. 
(LIBÂNEO, 2006, p. 22) 
 

 

Entre as que compõem a linha conservadora, vamos destacar o “tecnicismo 

educacional”, pois foi ela, na esfera educacional, a principal vertente que integrou, 

com outras ações, o lema do regime militar, que defendia a necessidade de 

fomentar o desenvolvimento econômico com segurança, tomando como base para 

isso, o modelo econômico “associado-dependente”: 

 
A adoção do modelo econômico associado-dependente, a um tempo 
consequência e reforço da presença das empresas internacionais, 
estreitou os laços do Brasil com os Estados Unidos. Com a entrada 
dessas empresas, importava-se também o modelo organizacional 
que as presidia. E a demanda de preparação de mão de obra para 
essas mesmas empresas associada à meta de elevação geral da 
produtividade do sistema escolar levou a adoção daquele modelo 
organizacional no campo da educação (SAVIANI, 2011, p. 367). 

 

Saviani (2011, p. 369) sintetiza a expressão “pedagogia tecnicista” para as 

ideias pedagógicas que se orientaram pelos modelos17 “taylorismo e fordismo” que, 
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 Sugestões para contato/ aprofundamento do estudo: Harry Braverman (2012), David Harvey 

(1994), Skinner (1970). 
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com a racionalização do trabalho, organizaram a produção industrial e 

revolucionaram o trabalho fabril do século XX, somado ao “behaviorismo” que 

instalou o enfoque sistêmico e o controle do comportamento. 

O tecnicismo educacional, para Libâneo (1994, p. 67), apesar de ser 

considerado como tendência pedagógica, estaria, de certa maneira, incluída na 

Pedagogia Renovada. Ele acrescenta que esta, 

 
Desenvolveu-se no Brasil na década de 50, à sombra do 
progressivismo, ganhando nos anos 60 autonomia quando constituiu-
se especificamente como tendência, inspirada na teoria behaviorista 
da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino (LIBÂNEO, 
1994, p. 67). 
 

 

Nesse sentido, no contexto da repressão, os resultados que se mostravam 

contrários ou insatisfatórios eram considerados entraves e passíveis de intervenção 

e extinção pelos militares. Esse caráter repressivo, de certa forma, vai dando outra 

perspectiva para pensar a educação.  

 
Na segunda metade da década de 70, com a incipiente modificação 
do quadro político repressivo em decorrência de lutas sociais por 
maior democratização da sociedade, tornou-se possível a discussão 
de questões educacionais e escolares numa perspectiva de crítica 
política das instituições sociais do capitalismo. Muitos estudiosos e 
militantes políticos se interessaram apenas pela crítica e pela 
denúncia do papel ideológico e discriminador da escola na sociedade 
capitalista. Outros, no entanto, levando em conta essa 
crítica,preocuparam-se em formular propostas e desenvolver estudos 
no sentido de tornar possível uma escola articulada com os 
interesses concretos do povo (LIBÂNEO, 1994, p. 68). 
 

 

A Pedagogia Libertadora, a Libertária e a Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos, citadas no grupo da pedagogia progressista, de acordo com Libâneo 

(2006, p. 32), “não tem como se institucionalizar numa sociedade capitalista; daí ser 

ela instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais”. Pelo 

caráter de resistência contra as forças hegemônicas presentes nas tendências 

liberais, Saviani as identificam como tendências “contra-hegemônicas”.  

 
O processo de abertura democrática; a ascensão às prefeituras e 
aos governos estaduais de candidatos pertencentes a partidos de 
oposição ao governo militar; a campanha reivindicando eleições 
diretas para presidente da República; a transição para um governo 
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civil em nível federal; a organização e mobilização dos educadores; 
as conferências brasileiras de educação; a produção cientifica critica 
desenvolvida nos programas de pós-graduação em educação; o 
incremento da circulação de ideias pedagógicas propiciado pela 
criação de novos veículos. Eis aí um conjunto de fatores que 
marcaram a década de 1980 como um momento privilegiado para a 
emersão de propostas pedagógicas contra-hegemônicas.(SAVIANI, 
2011 p.413) 

 

2.3. Mudança de perspectiva do direito à educação  

 

Para observar o que mudou a perspectiva do direito à educação influenciada 

pelas mudanças de contexto sócio-político-econômico, tratamos das últimas e atuais 

legislações brasileiras referentes à educação, mais especificamente, as que versam 

sobre a Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional, que estão 

contidas na situação proposta para o estudo. O recorte feito partiu de uma 

conjuntura global que trazia o novo olhar sobre o direito e a educação.  

Assim foi importante contextualizar como as normas nacionais chegaram a tal 

concepção de ver a educação como direito fundamental. Foram analisados os 

principais tratados internacionais, a Constituição Federal de 1988, a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, o atual e recém-aprovado PNE 

(2014-2024). Nenhum dos documentos citados foi apresentado no capítulo anterior, 

para que, propositalmente, se olhasse para estes em relação direta com a educação 

no que foi paradigmático.   

 

2.3.1. Tratados internacionais 

 

Em sentido amplo, o que orientou de maneira bastante significativa, o olhar 

para a educação como direito, foi A Declaração Mundial dos Direitos Humanos18, 
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. 
[...] Agora portanto a Assembléia [sic] Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-
se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
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criada no contexto pós-guerra, com características dos traumas sofridos, frente à 

violenta forma de resolução de conflitos e disputa de poder.  

 

Os direitos humanos protegem valores formadores da dignidade da 
pessoa humana, historicamente reconhecidos. Guardam em si, além 
dessa qualidade histórica, cujo reconhecimento resulta do processo 
de reivindicações por novas liberdades em oposição a velhos 
poderes, características de naturalidade e universalidade. Todos os 
homens são seus detentores em decorrência de sua qualidade de 
ser humano, e seu reconhecimento abrange a pessoa humana em 
sua universalidade independentemente da sociedade de que seja 
membro – exigibilidade, respeitabilidade e garantia são universais. 
(BASILIO, 2009, p. 38) 

 

Ainda conforme este autor, para melhor compreensão, os direitos são 

classificados em dimensões ou gerações, “distintas em razão da qualidade do bem 

maior que visam proteger”, são elas: as Liberdades Públicas, direitos de primeira 

geração, correspondem à proteção do indivíduo contra uma atuação abusiva do 

Estado [...]. 

A segunda geração de direitos humanos ultrapassa o caráter individualista da 

primeira geração. As Liberdades Políticas e Sociais observam o indivíduo como 

membro de grupos sociais. Essa perspectiva de proteção do ser humano enseja a 

realização de políticas que objetivam promoção da igualdade entre os indivíduos. 

Observa-se a necessidade de uma postura ativa do Estado, pois a promoção da 

dignidade da pessoa humana não depende tão somente da liberdade de indivíduo, 

apregoada pela primeira geração, mas também de sua proteção pelo Estado capaz 

de promover a melhoria de condições sociais cuja realização implica uma redução 

das desigualdades sociais. 

Nessa luta pela construção de outras formas de ver e preservar a dignidade 

humana, a Declaração Universal faz referências a Educação e ao trabalho, para os 

quais as palavras desse mesmo autor corroboram. 

 

                                                                                                                                                                                              
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-
Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
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O Estado tem a obrigação de ofertar gratuitamente o ensino 
fundamental em instituições oficiais sob pena de responsabilização 
da autoridade competente pelo seu não oferecimento, ou por sua 
oferta irregular. Essa responsabilização é explicitamente reconhecida 
na CF/88, que elevou a educação ao nível dos direitos fundamentais, 
em seu artigo 208 § 2º [...]  

 

Os temas que tratam mais diretamente desses direitos estão colocados na 

Declaração nos artigos: 

Artigo 1 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Artigo 2 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição.  

Artigo 23 

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego. [...] 

Artigo 26 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 
mérito. [...]  

 

Ainda identifica o direito à educação no plano internacional, orientado pela 

universalidade dos direitos fundamentais, como aqueles que “buscam estabelecer a 

pauta de direitos consagradores da dignidade da pessoa humana” tem sido 

permeado por diversos tratados, que sucederam a Declaração Universal, alguns 

deles: 

A Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia [sic] 
das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959, dispôs, em seu 
princípio 7º, que "a criança terá direito a receber educação, que será 
gratuita e compulsória pelo menos no grau primário.[...]  
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[...] A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação celebrou, em 14 de dezembro de 1960, a Convenção 
Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. [...] 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, adotado pela Resolução nº 2.200-A, da Assembléia [sic] 
Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966, em seu art. 
13, dispôs que: "1. Os Estados Partes no presente Pacto 
reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em 
que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o 
respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. bolsas 
de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo 
docente [...]." 

O Protocolo Adicional ao Pacto de San José da Costa Rica 
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), também denominado de 
Protocolo de San Salvador, adotado no XVIII Período Ordinário de 
Sessões da Assembléia [sic] Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), realizado na Cidade de San Salvador, El 
Salvador, em 17 de novembro de 1988, dispôs, em seu art. 13, 3 
que: "Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de 
conseguir o pleno exercício do direito à educação: a) O ensino de 
primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; 
b) O ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o 
ensino técnico e profissional de segundo grau, deve ser generalizado 
e tornar-se acessível a todos, pelos meios que forem apropriados e, 
especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito; c) O 
ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a todos, de 
acordo com a capacidade de cada um, pelos meios que forem 
apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do 
ensino gratuito; d) Deve-se promover ou intensificar, na medida do 
possível, o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido 
ou terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau; e) 
Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os 
deficientes, a fim de proporcionar instrução especial e formação a 
pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental." 

 

Configura, também, este quadro de princípios para a educação, a Conferência 

Mundial de Educação para Todos em Jomtiem-Tailândia, na qual foram 

estabelecidas diretrizes planetárias para educação e, relativamente, reestabeleceu 

as discussões, por meio da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que 

tem em seu plano19, como objetivo básico, satisfazer as necessidades básicas da 

aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. 

                                                             
19

 Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 1990) 
PLANO DE AÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM 
Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos - Jomtien, Tailândia – 5 a 9 de 
março de 1990.  
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PREÂMBULO 
Há mais de quarenta anos, as nações do mundo afirmaram na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que "toda pessoa tem 
direito à educação". No entanto, apesar dos esforços realizados por 
países do mundo inteiro para assegurar o direito à educação para 
todos, persistem as seguintes realidades: 

 mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 
milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário; 

 mais de 960 milhões de adultos – dois terços dos quais 
mulheres são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um 
problema significativo em todos os países industrializados ou em 
desenvolvimento; 

 mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao 
conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que 
poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a 
adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e 

 mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não 
conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de 
concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades 
essenciais. 

 

Existem outras, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada 

pela Resolução XLIV da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 20 de novembro 

de 1989 e a Declaração de Salamanca, adotada em 1994 pela UNESCO, aquela 

mais voltada para o reconhecimento do direito a educação e esta para a matrícula 

de todas as crianças nas escolas regulares. 

A educação procura garantir a compreensão e apropriação dos direitos de 

forma a criar um ciclo. E o trabalho, que acompanha o humano ao longo da vida, 

liga-se à educação, ao procurar por meio desta, formas de desenvolver 

potencialidades sem subjugar a dignidade humana. Assim, para agir com e sobre o 

mundo, necessita-se das potencialidades como um todo.  

 

2.3.2.  Na Constituição Federal  

 

A Constituição analisada é a de 1988, que se deu, como já apresentado, em 

um movimento gradual de abertura democrática. E foi dentro desse movimento que 
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se estabeleceu a Assembleia Nacional Constituinte, em 1º de fevereiro de 1987. 

Esta provocou intensas discussões e, conforme aponta Fausto (1995, p. 524), 

apresentou um texto que sofreu muitas críticas, posto que se tratava, nesta, 

questões “que tecnicamente não são de natureza constitucional”. Foi grande a 

articulação de entidades que representavam diversos setores sociais, com interesse 

em fazer prevalecer suas propostas no novo texto constitucional.  

As discussões tiveram um maior caráter político. Na educação, os debates 

apresentavam, de um lado, entidades que formavam o Fórum da Educação e 

pleiteavam a defesa da escola pública e gratuita para todos e em todos os níveis.Do 

outro lado, os privatistas reivindicando verbas públicas para a escola particular.  

A nova Constituição é aprovada em cinco de outubro de 1988, mas 

estaincluiria, parcialmente, as propostas apresentadas pelo Fórum da educação na 

Constituinte. No entanto a lei já trazia logo no Título II dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos, especificamente no seu Capítulo II Dos Direitos Sociais, a 

Educação. 

Art. 6º São direitos sociais a educação20, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 6421, de 2010) 

 

Traz ainda em seus artigos 205 e 206, 

 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
Seção I 
DA EDUCAÇÃO 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

                                                             
20

 grifo nosso 

21
 Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias [sic] e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de 
prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Apesar de a lei seguir normatizando a educação até seu artigo 214, é o artigo 

208 que tratará da obrigação do Estado para com a Educação, inclusive para os que 

não tiveram acesso na idade devida22. "O dever do Estado para com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria23;”.  

Aqui já é possível visualizar uma significativa mudança em relação aos 

princípios norteadores e a mostra de uma legislação que coaduna com a Declaração 

dos Direitos Humanos (1948), trazendo uma visão de educação na perspectiva do 

direito, como aponta Basilio , 

Com o advento da Constituição da República de 1988 (Constituição 
Cidadã), o direito à educação fora concebido em patamares 
democráticos, nos termos da legislação internacional incorporada 
pelo Estado: Obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental e 
progressiva implementação dos ensinos médio e superior (2009, 
p.45). 

 

 

                                                             
22

 grifo nosso, para ressaltar que a alusão feita refere-se a Educação de Jovens e Adultos. 

23
 grifo nosso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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2.3.3. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96 

Nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apesar de ter 

nascido já em um momento de abertura democrática, apresenta também um 

histórico permeado de conflitos. O processo se deu em um contexto polêmico. Em 

todo o país, ocorriam seminários, conferências e congressos em busca da garantia 

de princípios básicos como, verbas públicas para escolas públicas, gratuidade, 

gestão democrática da Educação, valorização dos profissionais do ensino. Mas 

acabou prevalecendo iniciativas privadas, que puderam atuar na educação, como 

em todos os níveis, com relativa liberdade.  

A aprovação na Câmara dos Deputados se deu em um clima de pressão, por 

meio de uma síntese que expressou diferentes propostas construídas neste 

processo. Mas, chegando ao Senado, dois projetos distintos orientaram as 

discussões: o substitutivo Cid Sabóia, expressando as propostas do Fórum, e o 

projeto Darcy Ribeiro, articulado com a base governista presente no Senado e na 

Câmara dos Deputados (VALLE, 2009). Com origem no projeto substitutivo de Darcy 

Ribeiro, a lei foi aprovada sob o nº 9.394, em 20 de dezembro de 1996 – Governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso - FHC. Por meio desta, o Ministério da 

Educação implantou uma nova reforma na educação brasileira sancionada que, 

entre muitas outras mudanças, dispõe sobre a Educação Profissional em um 

capítulo específico. Estabelecendo, assim, as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Dos aspectos que tratam da Educação de Jovens e adultos e o trabalho, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), no título V, capítulo II, 

a define enquanto modalidade da Educação Básica e a regulamenta no Título V, 

capítulo II como “oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram 

o ensino fundamental”, superando sua dimensão de ensino supletivo instituído, no 

período da ditadura, pela Lei 5.692, 1971. 

 

Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria.  

Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
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características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames.  

Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si.  

Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - 
no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 
quinze anos: II – no nível de conclusão do ensino médio, para os 
maiores de dezoito anos. Parágrafo 2º Os conhecimentos e 
habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 
aferidos e reconhecidos mediante exame. 

 

Alguns pontos da lei, que tratam mais especificamente da Educação 

Profissional, estão em seu capítulo III, artigo 39, “A educação profissional e 

tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência 

e da tecnologia.”  

Foi promulgada em 16 de julho de 2008, a Lei 11.741,  

 

Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos 
e da educação profissional e tecnológica. 

 

Incluindo ou alterando itens dos artigos 37, 39, 41 e 42. No artigo 37, inclusão 

do § 3o  “A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com 

a educação profissional, na forma do regulamento.” Já no 39, altera-se de:  

 
“ A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência  e  à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida  produtiva.” 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior,  bem como o trabalhador em geral, 
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação 
profissional.” 24 

                                                             
24

 Foi mantida a formatação original (sobrescrito), para melhor verificação da alteração. 
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Para, Art. 39.  “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 

educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”.  

Também se altera o 41, com a inclusão da educação “tecnológica”: 

Para, Art. 41.  “O conhecimento adquirido na educação profissional e 

tecnológica25, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 

reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.”  

Finalmente o 42. 

“As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente 
ao nível de escolaridade.” 

Ficando então, Art. 42,   

“As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos 
seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à 
comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.” 

 

Por meio do Artigo 13, do decreto 7.690 de 2012, as alterações sugerem uma 

nova orientação em relação aos princípios de Educação Profissional, como 

mecanismo de inclusão social e não assistencialista como as anteriores. 

Art. 13.  À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
compete: 

I - planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e 
implementação da política de educação profissional e tecnológica; 

II - promover o desenvolvimento da educação profissional e 
tecnológica em consonância com as políticas públicas e em 
articulação com os diversos agentes sociais envolvidos; 

III - definir e implantar política de financiamento permanente para a 
educação profissional e tecnológica; 

IV - promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à 
melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica; 

V - instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam 
gestão democrática, transparente e eficaz no âmbito da política 

                                                             
25

 grifo nosso 
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pública e dos recursos destinados à educação profissional e 
tecnológica; 

VI - fortalecer a rede pública federal de educação profissional e 
tecnológica, buscando a adequada disponibilidade orçamentária e 
financeira para a sua efetiva manutenção e expansão; 

VII - promover e realizar pesquisas e estudos de políticas 
estratégicas, objetivando o desenvolvimento da educação 
profissional e tecnológica; 

VIII - desenvolver novos modelos de gestão e de parceria público-
privada, na perspectiva da unificação, otimização e expansão da 
educação profissional e tecnológica; 

IX - estabelecer estratégias que possibilitem maior visibilidade e 
reconhecimento social da educação profissional e tecnológica; 

X - apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento da educação 
profissional e tecnológica dos sistemas de ensino, nos diferentes 
níveis de governo; 

XI - estabelecer mecanismos de articulação e integração com os 
sistemas de ensino, os setores produtivos e demais agentes sociais 
no que diz respeito à demanda quantitativa e qualitativa de 
profissionais, no âmbito da educação profissional e tecnológica; 

XII - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela rede 
federal de educação profissional e tecnológica; 

XIII - elaborar, manter e atualizar o catálogo nacional de cursos 
técnicos e o catálogo nacional de cursos de formação inicial e 
continuada, no âmbito da educação profissional e tecnológica; e 

XIV - estabelecer diretrizes para as ações de expansão e avaliação 
da educação profissional e tecnológica em consonância com o Plano 
Nacional de Educação - PNE.    

 

Entendemos que caberiam aqui outras discussões de forma a se 

compreender o complexo trâmite que envolveu a construção dessa lei, mas por hora 

o que queremos ressaltar, é que a própria construção das diretrizes tem seus 

fundamentos em uma nova forma de ver as normas, os direitos.  

 

2.3.4.  No Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024) 

 

O PNE - Plano Nacional de Educação remonta sua construção ao Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em março de 1932, conforme aponta 

Saviani (2014). Tal discussão nasce da necessidade de olhar para a educação 

pública com seus conflitos e sua dinâmica. No entanto, na ocasião, o que se propôs 
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com o Manifesto, não se efetivou. Por outro lado, foi um disparador na trajetória 

construída, ainda que, aparentemente, de forma tardia, serviu para se conceber que 

as intenções educacionais precisam ser tratadas com participação dos vários atores 

que a compõem. 

Os vários contextos, nos quais foram tratados os planos nacionais, 

caracterizando-os como documento que acaba espelhando a luta de interesses 

histórico-políticos em torno da educação, são discutidos por Saviani (2014 p.81-82). 

 

De fato, a formulação do Plano Nacional de Educação se põe como 
uma exigência para que o Sistema Nacional de Educação mantenha 
permanentemente suas características próprias. Caso contrário, ele 
perderá as características próprias do sistema, reduzindo-se a uma 
simples estrutura, isto é, um resultado coletivo inintencional de práxis 
intencionais individuais. Prevalecendo essa tendência, o 
funcionamento do sistema acabará caindo numa rotina em que as 
ações se tornam mecânicas, automáticas, rompendo-se o movimento 
dialético ação-reflexão-ação que é condição sine qua non da 
educação sistematizada e, portanto, da prática educativa própria do 
sistema educacional. Isso porque o modo de existência do homem é 
tal que uma práxis que se estrutura em função de determinados(s) 
objetivo(s) não se encerra com a sua realização, mas traz a 
exigência de realização de novos objetivos, projetando-se numa nova 
práxis (que só é nova pelo que acrescenta à anterior e porque a 
pressupõe; na realidade, prolonga-se num processo único que se 
insere na totalidade do existir). 

 

Em relação ao atual plano, o que chamou a necessidade de olhar para as 

minúcias no projeto foi exatamente a intencionalidade das ações, proposta ora de 

maneira explícita, ora de maneira implícita. 

O foco direcionado para todos os documentos citados na pesquisa tem como 

principal intenção olhar de forma mais próxima a elevação da escolaridade na 

Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional.  

Sendo assim, aqui o recorte foi para a Meta 10, na qual, o presente Plano 

Nacional trata da EJA integrada à Educação Profissional. Essa meta, em específico, 

tem como objetivo “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 

forma integrada à educação profissional”(PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2014). 
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A Meta 11 se volta para a Educação Profissional a fim de “triplicar as 

matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e, pelo menos, 50% da expansão no segmento público”. 

Apesar de apresentar um caráter mais geral, a meta 9 necessita de um olhar 

cuidadoso, pois a superação do analfabetismo ainda se constitui em grande desafio 

no campo da Educação de Jovens e Adultos, já que se trata da negação de um 

direito que acaba interferindo diretamente em outro, o direito ao trabalho; ambos 

expressos em todas as normatizações, desde os tratados internacionais.  

 

Meta 9 - Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais 
para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo 
funcional. 

 

Por que a oferta integrada na meta 10? De certa forma, o processo histórico 

da naturalização da dualidade “corpo-mente” está presente na tese dualista 

cartesiana26, o que reduz as condições que possibilitariam responder a questão 

colocada de maneira profunda e direta, sem que, para isso, se imergisse em outro 

campo de estudo. Ainda assim é importante referendar a concepção crítica de 

currículo, em que esta problematização está para além do mero instrumento de 

planejamento e alcance de objetivos chegando ao propósito transformador, 

emancipatório, como afirmou Freire (1980, p. 34): 

 

Para ser válida, a educação deve considerar a vocação ontológica do 
homem – vocação de ser sujeito – e as condições em que ele vive: 
em tal lugar exato, em tal momento, em tal contexto. 

Mais exatamente, para ser instrumento válido, a educação deve 
ajudar o homem, a partir de tudo o que constitui sua vida, a chegar a 
ser sujeito. [...] 

A instrumentalização da educação – e Paulo Freire afirma que com 
estas palavras quer dizer “algo mais que a simples preparação de 

                                                             
26

 O dualismo cartesiano compreende a tese de que o ser humano é constituído por duas 
substâncias, a saber: a alma, ou coisa pensante (res cogitans), e o corpo, ou coisa extensa (res 
extensa). Como coisas de naturezas diferentes, espírito e corpo possuem atributos distintos: o 
pensamento, no caso da substância pensante, e a extensão em comprimento, largura e profundidade, 
no caso da substância física. Mente e corpo são concebidos, portanto, como substâncias 
metafisicamente distintas”. (DESCARTES apud PINHEIRO, 2008, p. 14) 
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quadros técnicos em função da vocação de desenvolvimento de uma 
região” – depende da harmonia obtida entre a vocação ontológica 
deste ser situado e localizado no tempo, que é o homem, e as 
condições particulares desta situação. 

 

2.4 Formação Integral: Educação Profissional e a questão do trabalho 

  

A estrutura econômica de uma sociedade é construída a partir das relações 

de produção que nela se estabelecem.  

 Todo o conhecimento tem, na sua origem, a tentativa de compreensão das 

estratégias criadas pelo homem para suprir suas necessidades.  

 

[...] dos diversos modos que o homem cria para suprir as suas 
condições materiais de vida. O trabalho é um aspecto estruturante da 
vida humana, sem ele não há vida humana e por isto não se pode 
pensar o conhecimento, a linguagem, os conteúdos, 
independentemente dele (MOURA; RAMOS, 2013, p. 27). 

 

O sistema econômico capitalista se inscreveu, na história, por meio das 

relações de trabalho assalariado; a produção de trabalhadores livres ou a 

expropriação dos trabalhadores diretos. Dessa forma, constituindo-se em duas 

classes sociais: a proletária, que vende sua força de trabalho, e a alta burguesia 

(capitalistas), possuidores do meio de produção e que miram o lucro.  Sua afirmação 

teve uma revolução própria, pautada pela elevação da produção material e a 

mecanização do trabalho (MARX apud FONTES, 2011). 

O regime capitalista não resultou apenas em mudanças de aspectos 

econômicos, mas reorganizou toda a vida social, pois suas implicações tiveram 

impactos diferentes nas duas classes, promovendo um modo de existência 

contraditório. “Suas raízes mergulham na expropriação permanente dos recursos 

sociais de produção” (MARX apud FONTES, 2011). Para os burgueses, representou 

grandes possibilidades do aumento e acumulação de riquezas. Já para o 

proletariado, de maneira pungente, converteu a „massa‟ do povo em trabalhadores 

assalariados, em 'pobres laboriosos' livres.  

A pesquisa, em educação, dos processos que constituíram as relações de 

produção, nos possibilita compreender, “a história da formação e da deformação dos 
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trabalhadores a partir das condições materiais da existência humana” defende 

Ramos (MOURA; RAMOS, 2014, p. 29). Implica ainda, segundo a mesma autora,  

 
Apreender as determinações dos processos de emancipação e de 
alienação da classe trabalhadora configuradas nas relações sociais 
de produção, tendo o trabalho como a mediação fundamental e sua 
relação com a ciência e com a cultura (MOURA; RAMOS, 2014, p. 
29). 
 

  

A educação profissional é inserida nesse contexto como processo de 

formação para trabalhadores, de maneira que, por meio de seu trabalho, produzam 

sua existência, que voltará às necessidades sociais, como produção de bens e 

serviços. Se for olhada no campo do conhecimento sob a ótica de produção da 

existência, conforme Ramos (MOURA; RAMOS, 2013, p.30) 

 
[...] implica um fenômeno em que estão em relação histórica, tensa 
sociais; o trabalho se realizando como produtor de valor de uso e de 
valor de troca, como criação humana e como alienação, como 
potencial humano e como mercadoria; a ciência como força produtiva 
e como força destrutiva; a tecnologia como meio de libertação ou de 
opressão humana, como geradora de tempo livre ou de miséria, 
dentre outras (MOURA; RAMOS, 2013, p. 30). 

 

Assim como na divisão do trabalho, um “confronto econômico, político e ético 

entre interesses de grupos antagônicos”, interferem na produção do conhecimento, 

 
Se o conhecimento é uma produção social, o que e como se produz 
no campo da ciência depende também de como os seres humanos 
dividem o trabalho e a riqueza social: a organização da produção 
social da existência organiza também a produção do conhecimento. 
Numa sociedade dividida em classes pelo trabalho, haverá também a 
divisão entre os que produzem conhecimento e os que simplesmente 
o utilizam; entre o conhecimento técnico-operacional destinado ao 
trabalho manual e cientifico-acadêmico para o trabalho intelectual. 
Entre um conhecimento útil à classe dominante e aquele 
negligenciado à classe dominada (MOURA; RAMOS, 2013, p. 38). 
 

 

A formação integral procura estruturar uma concepção de formação humana 

que traz, à realidade, a necessidade de ser pensar na humanização do trabalho e na 

reunião de um conjunto de condições para o trabalhador agir conscientemente no 

processo produtivo.  Propõe refletir sobre uma proposta formativa que vislumbre 
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possibilidades de superação da dualidade presente no trabalho e na educação. Em 

uma perspectiva de que a integração seja a possibilidade de liberdade de ação do 

trabalhador no enfrentamento do propósito capitalista, que é concreto e histórico, 

concordando com Silva: 

 

Com entendimento que os sujeitos jovens e adultos vivem esse 
mundo do trabalho e que possuem necessidades de diálogo com o 
mesmo numa abrangência social, problematizar a intencionalidade 
formativa é significativo quando se pensar uma articulação Educação 
Trabalho, sem que a Educação se submeta ao trabalho (2015, p.02). 
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3. Coordenador pedagógico – condições para a formação e profissionalização 

Este capítulo objetivou explicitar os sujeitos da pesquisa, as condições para 

sua formação e profissionalização, tomando por base as atribuições constantes nas 

legislações, mais especificamente as pertinentes à educação básica. 

Posteriormente, a compreensão foi direcionada às concepções de formação. 

Finalizando o capítulo, a proposta foi de refletir sobre as implicações para o papel do 

coordenador, discutindo currículo, e participação como possibilidades ao papel do 

formador em diálogo com os desafios diante de tal panorama.  

 

3.1. Sujeitos e identidades  

 

A educação de jovens e adultos trabalhadores situa-se no contexto da 

modernidade atual, nomeada pós-modernidade27, que é ambígua, contraditória, 

fragmentada, regida pelo imediatismo. Como seria, então, pensar esses sujeitos, 

diante dessas mudanças? Quais seriam suas identidades? 

Poderiam ser adotados diferentes pontos de vista, iniciando por interrogar, 

como os próprios se veem, como são vistos pela sociedade, pelo Estado, e ainda, o 

que para essa discussão seria de maior relevância, como a educação e a escola os 

veem? 

Porém, antes, se faz necessário falar de identidade em relação com a cultura, 

discussão que já não é possível de ser realizada no contexto atual, como se propôs 

em outros momentos, nem tão pouco analisada sem considerar a intrínseca relação 

entre ambas. 

Stuart Hall (2005) nos apresenta a discussão, de maneira cronológica, 

analisando o sujeito em três momentos diferentes.  

No período do Iluminismo, contexto no qual predomina uma visão 

individualista de pessoa, numa definição justa de sujeito, em que é possível dizer 

que o ser humano é dotado de razão, centrado, de essência imutável.  

                                                             
27

 O aprofundamento desse conceito encontra-se na obra de Zygmunt Bauman (2001) 
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Em outro momento, este autor nomeia o sujeito como sociológico, no qual se 

estabelece um núcleo interior, que é o Homem, mediado pela cultura de onde está 

inserido, ou seja, há uma interação entre o eu e a sociedade, tem uma essência, 

que, no entanto, é passível de mudança através do diálogo contínuo com o mundo 

cultural.  

Na dinâmica que vai se estabelecendo em um movimento contínuo entre 

sujeitos e culturas, vão se constituindo vários processos de identificação, de formas 

variáveis, problemáticas, provisórias, distantes das identidades “seguras e 

coerentes” do iluminismo, e o que se tem afinal, ao contrário daquelas, é a 

constituição de sujeitos ditos de múltipla identidade, surgida da multi-

interculturalidade (HALL, 2005), conceito que, posto em análise, apresenta íntima 

relação com o diálogo estabelecido por Bauman (2012, p. 69) quando este põe em 

xeque, o próprio conceito de identidade, ao considerar que esta é mantida não pela 

sua singularidade, mas sim, por sua capacidade de, diante de todas as outras, 

“selecionar/ reciclar/ rearranjar o material cultural comum a todas, ou pelo menos 

potencialmente disponível para elas” (BAUMAN, 2012, p.69).   

Willians (1992), com um estudo multifocal, imprime forte significado ao 

aspecto humano da cultura, os significados sociais, as produções intelectuais e as 

práticas significativas, num contexto de grande potencial de movimento e 

transformação. Nesse sentido, aproxima-se do entendimento deo reconhecera 

diversidade. Está posto um grande desafio para a escola e a educação: visualizarem 

a complexidade presente no contexto atual. 

Discutir a Educação de Jovens e Adultos é também refletir sobre questões 

que envolvem cultura e identidade. Mas, então, como enxergar e respeitar as 

diferenças e, ao mesmo tempo, permitir as inter-relações culturais, o respeito à 

diversidade, neste campo de discussão, no qual tais questões se imbricam? 

Tal reflexão pode relevar à condição humana uma discussão que insiste em 

se manter isolada no campo acadêmico e, talvez, necessite avançar para além da 

problematização, que já não é suficiente para as mudanças. A reflexão sem ação 

não transforma a sociedade e nem a educação.  

O coordenador olha não só subjetivamente, mas também objetivamente para 

esse contexto permeado por estas inquietações. Assim, quando os autores nos dão 
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pistas do quanto somos influenciados, mediados, construídos, transformados pelas 

relações com o meio e com os outros, estão chamando o olhar sobre a importância 

e respeito acerca da diversidade, a possibilidade e o potencial de transformação que 

a história nos apresenta. 

 

3.2. Contexto de surgimento da função e da formação 

 

A criação do cargo ou função de coordenador pedagógico recebeu, 

historicamente, uma diversidade de nomes para especificar sua atuação.  

Nos colégios da Companhia de Jesus, já na proposta jesuíta de ensino, o 

coordenador era chamado de „prefeito dos estudos‟ e tinha um papel diferente do da 

direção, sendo regulado por um total de 30 regras. Dentre elas, as colocadas abaixo: 

 

A regra n. 1, que dizia ser dever do prefeito „organizar os estudos, 
orientar e dirigir as aulas, de tal arte que os que a frequentam, façam 
o maior progresso da virtude, nas boas letras e na ciência, para a 
maior glória de Deus‟. A regra n.5 determina que ao prefeito incube 
lembrar aos professores que devem explicar toda a matéria de modo 
a esgotar, a cada ano, toda a programação que lhe foi atribuída. A 
regra n. 17, referente à função de „ouvir e observar os professores‟, 
estipula: „de quando em quando, ao menos uma vez por mês, assista 
às aulas dos professores; leia também, por vezes os apontamentos 
dos alunos. Se observar ou ouvir de outrem alguma cousa que 
mereça advertência, uma vez averiguada, chame a atenção do 
professor com delicadeza e afabilidade, e, se for mister, leve tudo ao 
conhecimento do P. Reitor‟.” (SAVIANI apud PINTO, 2011, p. 80). 

  

No Brasil, o chamado „método do Ensino Mútuo‟, que se deu em 1827, no 

contexto do país independente politicamente, a função de supervisão era também 

realizada pelo professor.  O autor (PINTO, 2011, p. 82) observa que o conflito para a 

atuação dos coordenadores pedagógicos, para atender “exigências administrativas e 

assistir o corpo docente”, já estava presente. 

Em 1920, com a criação do Departamento Nacional do Ensino e o Conselho 

Nacional de Ensino, órgãos específicos passam a ser responsáveis pelo tratamento 

técnico dos assuntos educacionais. A divisão entre aspecto técnico e administrativo 
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fica bastante marcada, como se vê na reforma pernambucana de 1928, conforme 

Saviani, 

 

Ora, a separação entre a „parte administrativa‟ e a „parte técnica‟ é 
condição para o surgimento da figura do supervisor como distinta do 
diretor e também do inspetor. Com efeito, na divisão do trabalho nas 
escolas [...] cabe ao diretor a „parte administrativa‟, ficando o 
supervisor com a „parte técnica‟ (SAVIANI apud PINTO, 2011, p. 83). 

 

O movimento da Escola Nova, com o caráter científico que dá à educação, 

atribui maior valor aos meios de organização dos serviços educacionais e nessa 

racionalização os chamados “especialistas em educação” ganham importância. No 

entanto, só em 1939, com a criação do curso de Pedagogia, que “se fará legalmente 

referência à formação dos especialistas em educação. A incumbência do referido 

curso é formar professores das disciplinas específicas do Curso Normal, assim como 

os técnicos em educação” (SAVIANI apud PINTO, 2011 p. 84). 

Em 1961, a função passou a ser nomeada “coordenador distrital”. Logo, 

porém, o nome foi mudado para “orientador de educação”, quando este tinha como 

principais atribuições o “controle da aplicação de métodos de aperfeiçoamento das 

condições de ensino-aprendizagem” (LOURENÇO apud OLIVEIRA, J. 2011, p. 25).  

Naquele momento, as exigências de formação, descritas nos artigos 62, 63 e 

64 da LDB 4.024/61 pedia para os que atuassem em ensino médio e superior, a 

formação em cursos especiais em escolas de filosofia e estágios de três anos no 

magistério. Para os que atuassem em ensino primário, a formação exigida era 

oferecida em cursos especiais nos institutos de educação ou em escolas normais de 

grau colegial; também com estágio mínimo de três anos no magistério primário. 

A lei 5.692/71, como já citada, foi promulgada no período de repressão dos 

atos institucionais da ditadura militar. Conforme Oliveira J. (2011, p. 5), nesse 

período, o especialista “orientador educacional” tinha como papel atuar, tanto junto 

aos alunos, quanto à comunidade escolar na manutenção da ordem. A formação 

para esses „especialistas‟ se dava nos cursos de Pedagogia, que não escapou da 

marca fragmentada e tecnicista tão fincada na época. 
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O final da década de 70 e os anos 80 caracterizaram um período de muitas 

mudanças no contexto sócio-político-econômico do Brasil. Foram os anos de 

abertura política e de transição democrática. Em todo o país, discutiam-se novos 

modelos de organização para gestão, por meio das reformas educacionais, que 

caracterizam o conjunto de transformações iniciado na década de 1990 na política, na 

economia e educação brasileira, inclusive da gestão escolar. Na Constituição de 1988, 

conforme já apresentado, a educação foi inscrita como direito social inalienável. A 

escola se vê inserida num processo mais amplo e, pensada como prática social, vai 

à perspectiva da gestão democrática, para uma educação crítica e integral. Dessa 

forma, a atuação de especialistas passou também a ser repensada. 

E foi esse mesmo movimento que orientou a nova forma de pensar o papel da 

coordenação pedagógica que não escapou do sentido dual dado ao trabalho. Por 

isso, ainda hoje, observa-se algumas tentativas de caracterizar os pedagogos como 

técnicos responsáveis por supervisionar o trabalho dos professores. 

As normatizações, no entanto, buscam também o caminho orientado na 

perspectiva da garantia do direito, tanto para os profissionais, quanto para os 

sistemas de ensino, conforme vimos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

A LDBEN, n°9.394/96, trata do ingresso e atuação do coordenador e também 

demais profissionais do magistério no seu artigo 67. 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim;28 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

                                                             
28

 grifo nosso. 
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§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 
das normas de cada sistema de ensino. (Renumerado pela Lei nº 
11.301, de 2006)  

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de 
magistério as exercidas por professores e especialistas em educação 
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)  

§ 3o  A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios na elaboração de concursos públicos para 
provimento de cargos dos profissionais da educação.  (Incluído pela 
Lei nº 12.796, de 2013)  

 

O item II do artigo 67 responsabiliza os sistemas de ensino pela formação 

continuada dos profissionais do magistério. Já no parágrafo 1º de IV, ao apontar a 

exigência de experiência como pré-requisito para o exercício da função, 

intrinsicamente, há uma responsabilização primeira da formação inicial do 

pedagogo, mas também do próprio profissional diante de um aperfeiçoamento da 

prática. 

Como deve ser a formação inicial do pedagogo, é determinado pelo artigo 64 

da mesma lei: 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

Não se pode passar despercebido que este artigo trata da formação do 

profissional de gestão, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. 

Contudo, de forma implícita, está a necessidade da formação inicial que garante a 

mesma base comum nacional exigida para a oferta em graduação em Pedagogia e 

este será ratificado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, Licenciatura29. 

                                                             
29

 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. (*) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§8
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§8
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres 
CNE/CP n os 5/2005 e 3/2006 e desta Resolução, assegura a 
formação de profissionais da educação prevista no art. 64, em 
conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96.  

§ 1º Esta formação profissional também poderá ser realizada em 
cursos de pós-graduação, especialmente estruturados para este fim 
e abertos a todos os licenciados.  

§ 2º Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo 
poderão ser complementarmente disciplinados pelos respectivos 
sistemas de ensino, nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei 
nº 9.394/96. 

 

A recém-lançada - RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 – que 

“Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada”, nos dá a possibilidade de falar 

com maior proximidade do contexto dos pedagogos. Apesar de que, por ser 

resolução, traz um caráter de futuridade de orientações, mas esta também explicita 

como são vistas as propostas de formação e atuação do profissional. 

Fizemos um recorte considerando, como critérios, aspectos que nos deram 

maior possibilidade de articulação com as análises propostas no estudo. Esta 

primeira parte de sua apresentação inicia pelas justificativas de sua criação. 

CONSIDERANDO que a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o 
apreço à tolerância; a valorização do profissional da educação; a 
gestão democrática do ensino público; a garantia de um padrão de 
qualidade; a valorização da experiência extraescolar; a vinculação 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o respeito 
e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, constituem 
princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e do 
ensino; 

Percebeu-se, já de início, o aspecto globalizador colocado como necessário 

às propostas de formação. As justificativas prosseguem ainda no sentido de 

considerar:  
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[...] a necessidade de sólida formação teórica e interdisciplinar [...]; 
articulação entre teoria e prática [...]; compromisso social e 
valorização profissional [...]l; a docência como ação educativa e 
como processo pedagógico intencional e metódico[...]; o currículo 
como o conjunto de valores propício à produção e à socialização de 
significados no espaço social[...]; CONSIDERANDO a realidade 
concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às instituições de 
educação básica [...]; a educação em e para os direitos humanos 
é um direito fundamental constituindo uma parte do direito à 
educação e, também, uma mediação para efetivar o conjunto 
dos direitos humanos reconhecidos pelo Estado brasileiro em 
seu ordenamento jurídico e pelos países que lutam pelo 
fortalecimento da democracia, e que a educação em direitos 
humanos é uma necessidade estratégica na formação dos 
profissionais do magistério e na ação educativa em consonância 
com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos;30 [...] a importância do profissional do magistério e de sua 
valorização profissional, assegurada pela garantia de formação inicial 
e continuada, plano de carreira, salário e condições dignas de 
trabalho. (RESOLUÇÃO CNE/CP, 2015) 

 

Como apontado no capítulo I desta resolução, a dinâmica formativa de cunho 

inicial e continuado, define princípios, fundamentos e procedimentos “a serem 

observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem 

como no planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições 

de educação que as ofertam.”. O parágrafo 1º fala da necessidade de promover em 

regime de colaboração entre as instituições formadoras e os sistemas de ensino, de 

maneira articulada, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério e 

de forma a “viabilizar o atendimento às suas especificidades nas diferentes etapas e 

modalidades de educação básica”, orientação do § 1º do artigo 62 da Lei das 

Diretrizes Básicas da Educação Nacional Nº 9.394/96.  

O § 2º afirma que “As instituições de ensino superior devem conceber a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica na 

perspectiva do atendimento às políticas públicas de educação [...]” se orientando 

pelo padrão de qualidade do Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES), 

olhando também para o Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico 

                                                             
30

 grifo nosso. 
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Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso. A 

formação envolve: 

[...] professores para o exercício da docência na educação infantil, no 
ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades 
de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 
Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, 
Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com 
integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 
interdisciplinar. 

 
No Art. 3º são afirmados os objetivos das formações: 

 

A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 
profissionais para funções de magistério na educação básica em 
suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – 
e modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, 
educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar 
indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e 
educação a distância – a partir de compreensão ampla e 
contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar 
a produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a 
participação na elaboração e implementação do projeto político-
pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, 
os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a 
gestão democrática e a avaliação institucional.  

  No § 4º cita quem são considerados os profissionais do magistério:  
 
 

[...] aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades 
pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino 
e das unidades escolares de educação básica, nas diversas etapas e 
modalidades de educação (educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, 
educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar 
indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e 
educação a distância), e possuem a formação mínima exigida pela 
legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

O § 5º I e II fala sobre os princípios da Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, como compromisso público do Estado buscando 

assegurar o direito de crianças, jovens e adultos à educação de qualidade e também 

como,  

[...] compromisso com projeto social, político e ético que contribua 
para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, 
inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos 
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sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e, 
portanto, contrária a toda forma de discriminação [...] 

 

O capítulo II trata especificamente da formação dos profissionais do 

magistério para a educação básica.  

A redação de todo o capítulo mostra que muito do que foi apresentado, na 

pesquisa, coaduna com o que estabelece essa proposta de formação, como a 

formação de profissionais do magistério “pautada pela concepção de educação 

como processo emancipatório e permanente”, a relação e cuidado com o contexto 

de atuação e as realidades concretas dos profissionais, a condução da “práxis como 

expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em 

conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica e a 

da profissão” (RESOLUÇÃO CNE/CP, 2015). A dinâmica ali proposta é para o 

exercício, por meio de uma visão ampla, que considere as diferentes dimensões, 

tempos e espaços do profissional, “possibilitando as condições para o exercício do 

pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, 

a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia”. O V orienta para a atenção a 

“processos de formação do docente em consonância com as mudanças 

educacionais e sociais, acompanhando as transformações gnosiológicas e 

epistemológicas do conhecimento”31.  

O artigo 7º do capítulo III, que trata do (a) egresso (a) da formação inicial e 

continuada, discorre sobre o perfil esperado desse (a) formando (a). 

O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 
repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e 
do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu 
exercício profissional, fundamentado em princípios de 
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética [...]. 

Já o capítulo IV aborda a formação inicial do magistério da Educação Básica 

em nível superior, que deverá ser oferecida em nível superior, preferencialmente de 

forma presencial “nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 

compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

                                                             
31

 grifo nosso, no sentido de chamar atenção para a linha condutora da pesquisa. 



74 

 

crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino” (RESOLUÇÃO CNE/CP, 2015).   

O capítulo VI trata da Formação continuada dos profissionais do magistérios.  

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de 
extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além da formação mínima exigida ao 
exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 
finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente.  

  

A análise de todos esses documentos aponta a importância dos processos 

formativos na atuação do formador, mas não nos dão pistas de como trabalhar a 

Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional. 

 

3.2.1.  Concepções de formação – adendo necessário 

 

Os estudos de Schön (2000, p.16) revelam que o contexto de formação 

envolve conhecimentos anteriores, histórias passadas e as perspectivas 

relacionadas aos aspectos políticos e econômicos como condicionantes na forma 

como vemos as situações problemas. A linha de análise desse autor, em relação à 

formação profissional, está atenta quanto à dimensão prática e, a partir desta, 

propõe olhar para o ensino aprendizagem como um “novo design”, aquele que 

considera o profissional como sujeito reflexivo, atuando nas consideradas “zonas 

indeterminadas da prática”, nas quais a racionalidade técnica e a bagagem 

profissional não teriam possibilidade de atuar, pois aquelas seriam compostas de 

situações muito particulares, como os valores, as incertezas; e aquelas outras que 

seriam próprias da situação.  

Ao mesmo tempo, ele considera que essas “zonas indeterminadas da prática” 

seriam, para os profissionais, o principal objeto de observação para a consciência do 

lugar ocupado.  
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Quando os profissionais não são capazes de reconhecer ou de 
responder a conflito de valores, quando violam seus próprios padrões 
éticos, quando ficam aquém de expectativas criadas por eles 
próprios a respeito de seu desempenho como especialistas ou 
parecem cegos para problemas públicos que eles ajudaram a criar, 
são cada vez mais sujeitos a expressões de desaprovação e 
insatisfação (Schön, 2000, p. 18). 

 

A roteirização de ações, nas propostas formativas profissionais, é a principal 

crítica que o autor apresenta. Para ele, esse tipo de formação daria ao “estudante” 

competências para agir em situações previsíveis, mas não daria condições para 

buscar soluções para situações singulares.  

A concepção de formação explicitada por Schön daria ao profissional a 

capacidade de refletir sobre a e na própria prática, ou seja, a formação vai à direção 

da ação e reflexão sobre a ação, com vistas ao concreto, na realidade, que é 

portadora de uma dinâmica e ineditismos desafiadores. Nessa perspectiva, ele 

afirma que tais características dão ao processo possibilidades para ser aprendido, 

para ser instruído, mas não para ser ensinado. E que este ainda exigiria um caminho 

de “habilidade holística”, não fragmentada.  

A obra de Carlos Marcelo Garcia C. (1999) apresenta uma discussão 

referendada em diversos outros autores32, expondo, dessa forma, as várias 

contradições presentes na construção do conceito de formação. Segundo ele, o 

termo está sujeito a mudanças. O autor elenca conceitos de formação voltados 

especificamente à formação de professores e a entende como: 

 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação 
e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da 
Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os 
professores – em formação ou em exercício – se implicam 
individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem 
através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objectivo de melhorar a qualidade da educação que 

os alunos recebem Garcia (1999, p. 26). 

                                                             
32

 Menze (1980); Ferry (1991); Berbaun (1982); Honoré (1980); Zabalza (1990); Gonzales Soto 
(1989); Debessse (1982); Shapiro (1971); Bayer et al (1989); Ranjard (1989); Klafili (1985 e 1990); 
Ferrández (1992); De La Torre (1992) – São esses os autores que compõem a bibliografia 
referendada no estudo do autor. 
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Seu trabalho apontou que a formação é “um encontro entre pessoas adultas, 

uma interação entre formador e formando, com uma intenção de mudança, 

desenvolvida num contexto organizado e institucional mais ou menos delimitado” 

(GARCIA, 1999, p. 26), podendo ser entendida como uma função social de 

transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-ser que se exerce em benefício 

do sistema socioeconômico, ou da cultura dominante, ou ainda como um processo 

de desenvolvimento de estruturação da pessoa, que se realiza com o duplo efeito 

de uma maturação interna, ainda complementou que se pode dar na condição de 

formação como instituição, que compreende a estrutura e organização que 

planeja e desenvolve as atividades. 

Alguns aspectos de seu estudo poderiam ser categorizados como: 

- De que forma? Sistemático e organizado; 

- Para quem? Tantos os que estão estudando para ser professores – 

“aquisição”, quanto para os que já atuam – “aperfeiçoamento ou 

enriquecimento”, podendo variar em relação a conteúdos, foco ou 

metodologia da formação 

-  Qual perspectiva? Individual e coletiva; 

- Para que?  

A formação de professores deve capacitar os professores para um 
trabalho profissional que não é exclusivamente – ainda que 
principalmente o seja – de aula. Cada vez mais os professores têm 
de realizar trabalhos em colaboração, e uma prova disso é a 
exigência de realização dos projectos curriculares de escola. Esta é 
uma perspectiva necessária que tem de incluir como objetivo a 

formação de professores (GARCIA, 1999, p. 27). 

 

Concordamos com seu pensamento quanto à importância de tratar a 

formação de maneira orgânica e sistemática. Seu apontamento ratifica a 

necessidade de se capacitar para o trabalho em colaboração, já que é ainda 

enquanto professor que inicia o processo de formação do coordenador pedagógico, 

sendo principalmente daí que parte também toda sua ação posterior, que não pode 

ser solitária, individualista, mas sim cuidadosa, atenta e rigorosa. 
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Observa, ainda, que, ao ser considerada uma profissão, a docência exige 

formação, que acontece externamente ao sujeito ou como iniciativa pessoal; mesmo 

sendo componente essencial, não acontece de forma autônoma e pode ser 

caracterizada como: 

- autoformação – acontece de forma única para cada indivíduo, que tem o 

controle sobre os objetivos, os processos, os instrumentos e os resultados da 

própria formação; 

- heteroformação – acontece de maneira extrínseca, sem envolver as 

identidades; 

- interformação – se dá entre os futuros professores ou no processo de 

atualização dos professores atuantes, seria um apoio privilegiado da equipe 

pedagógica. 

 

Ainda conforme Ferry apud Garcia C. (1999) seria um processo de 

desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades. Sendo 

estas compostas por três dimensões: 

- formação dupla – combina a acadêmica com a pedagógica; 

- formação profissional de professores; 

- formação de professores, como formação de formadores, influencia 

oisomorfismo entre a formação e a prática profissional. 

 Para o autor, não só o professor precisa ser reflexivo, mas também o ensino, 

que pode ser validado por meio dos princípios de formação apontados por ele: 

- formação como um contínuo, na qual predominam e permanecem “princípios 

éticos, didáticos e pedagógicos comuns”, independentes do tempo em que esta 

aconteça; 

- o estabelecimento de uma análise que relacione a formação de professores 

articulada ao currículo, como estratégia de melhoria do ensino; 

- ligar os processos de formação ao contexto escolar; 

- articular, na formação de professores, conteúdos acadêmicos e disciplinares 

a formação pedagógica; 
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- integrar teoria e prática; 

- coerência entre os conteúdos oferecidos na formação e os cobrados na 

ação pedagógica; 

- a necessidade de caracterizar, individual ou coletivamente, o sujeito ou 

grupo participante da formação, procurando conhecer suas necessidades, 

interesses, contextos; 

- a problematização das próprias crenças e práticas, a partir de um trabalho 

de reflexão por parte dos próprios docentes, de forma que estes sejam sujeitos 

capazes de “gerar conhecimento e valorizar o conhecimento desenvolvido por 

outros”. 

Garcia C. (1999, pp.33-48) apresenta as orientações conceituais da formação 

em cinco tópicos: 

 

QUADRO 2 – ORIENTAÇÕES CONCEITUAIS DA FORMAÇÃO 

ORIENTAÇÃO 

ACADÊMICA 

Caráter inicial, especializada, domínio de conteúdo. 

Professor dotado de uma formação especializada, 

centrada no domínio por este de conteúdos referentes 

à disciplina na qual atua. 

ORIENTAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Ciência aplicada. Foco nos conhecimentos e nas 

destrezas necessárias para o ensino, nas 

competências. 

Ao professor, cabe o domínio das técnicas. 

ORIENTAÇÃO 

PERSONALISTA 

Enfatiza o caráter pessoal do ensino. 

Conceitos de si próprio, autoconceito, 

desenvolvimento. 

Professores com capacidade de ter maturidade 

adequada, na dimensão profissional, pessoal e de 

processo. 

ORIENTAÇÃO PRÁTICA 

Aprendizagem pela experiência e observação. A 

aprendizagem do ensino se dá através de „bons‟ 

modelos. Professores funcionam em situações únicas 
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e um trabalho complexo. 

ORIENTAÇÃO SOCIAL-

RECONSTRUCIONISTA 

A reflexão concebida como compromisso ético e social 

de procura de práticas educativas sociais e mais justas 

e democráticas. 

Professores como sujeitos comprometidos com o seu  

tempo. 

Fonte: Quadro elaborado a partir da obra GARCIA C.. Formação de Professores: para uma 
Mudança Educativa. Portugal: Porto Editora, 1999. 

 

O autor contribuiu, com esta obra, para um estudo com grande aporte teórico 

e bastante complexo que envolve, para além das temáticas já apresentadas acima, 

outros vários aspectos da formação, tendo todos relevância conceitual para a 

pesquisa. Com base na intenção explicitada na dissertação, que é a busca em 

compreender como se dão as construções das propostas formativas de 

coordenadores pedagógicos, finalizamos com o tratamento da análise das possíveis 

relações entre Garcia C. e Schön. 

Considerando as exigências para exercer outras funções ou cargos no 

magistério, o que percebemos é a existência de uma diferença em relação ao 

tratamento do estudo quanto à formação. Enquanto o primeiro autor tem um foco 

mais generalista em relação à formação do profissional, o segundo olha 

especificamente o processo a partir do sujeito “professor”, entendido, para o estudo, 

em um contexto de carreira docente, podendo ser visto em qualquer função do 

profissional da educação, seja ele professor, coordenador pedagógico, diretor, 

orientador pedagógico, supervisor.  

Por outro lado, as ideias de Garcia C. coadunam com as de Schön, quando 

ambos observam a importância da consciência do sujeito no processo formativo, 

independente deste ser interno ou externo. A consideração do tempo como 

importante fator de determinação para o tipo de formação também está presente nos 

dois estudos.  

Outro ponto no qual as pesquisas convergem trata-se da construção de uma 

figura de profissional que não desconsidera a prática, nem a pretere em relação à 

teoria, mas que a toma como elemento fundamental para refletir sobre a ação, na 

busca de transformá-la. 
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Mais uma importante relação refere-se ao que ambos apontam como 

conhecimentos necessários aos profissionais, que devem estar ligados a uma visão 

holística, com vistas à politecnia, contrárias às propostas fragmentadas, para as 

quais Feldmann e Masetto (2012, p. 90) contribuem afirmando, 

 

Nessa perspectiva, o tipo de conhecimento hoje exigido e esperado é 
aquele que ultrapassa seus limites disciplinares, abre-se para outras 
áreas e formas de conhecimento, procura integração, diálogo, 
complementação para melhor compreender o que está acontecendo 
no mundo e com a humanidade e seus fenômenos com múltipla 
causalidade. A multi e a interdisciplinaridade na compreensão dos 
fenômenos e na construção do conhecimento são uma exigência 
fundamental no desenvolvimento do conhecimento humano. 

 

 3.3  Currículo e participação: implicações ao papel do coordenador 

 

Quando se fala em currículo, Estado e políticas públicas percebe-se o 

caminho percorrido, no qual passamos da privação e exclusão de direitos para uma 

educação de caráter dual, desafios que ainda hoje buscamos superar para o alcance 

de uma educação de equidade e qualidade.  

Entender as propostas curriculares, nesse contexto, é, concordando com 

Apple (2006, p. 81), compreender que, na história da educação, na construção dos 

currículos sempre ocorreram influências de caráter social e político que são 

carregadas em todas as visões. Esta, aí, a importância em nos percebemos na 

concretude da ação e refletir sobre quais perspectivas temos para o processo de 

transformação. 

Para Apple (2006, p. 81), “as escolas parecem contribuir para a desigualdade 

por serem tacitamente organizadas a fim de distribuir diferentemente determinados 

tipos de conhecimento”. Essa é uma visão tradicional de escola, que se considera- 

responsável pelo preparo intelectual e moral dos alunos, e os conteúdos são os 

valores sociais acumulados, preservados como verdades absolutas. Esse contexto 

em que o professor transmite o conteúdo ao aluno que, mecanicamente, deve 

assimilá-lo, ainda permanece. Ao profissional formado nessa concepção, bastará a 
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capacidade de reprodução do que aprendeu caracterizando, assim, o bom 

desempenho de suas funções.  

Entretanto, contrapondo-se ao perfil acima, a visão sociopolítica, analisada 

por meio dos estudos realizados por Michael Apple, Paulo Freire e Giroux, marca a 

concepção crítica de currículo avançando na compreensão do papel do currículo na 

educação, na qual a problematização vai além do mero instrumento para 

planejamento e alcance de objetivos, chegando ao propósito transformador, 

emancipatório, e apontando para seu fator multicultural, ponto de interesse para o 

estudo aqui realizado e que discuti a participação do formador na construção do 

currículo que orienta sua formação. Por isso, é importante nos vermos enquanto 

sujeitos concretos desse contexto e vislumbrarmos aonde queremos chegar e que 

papel queremos ter diante das mudanças. Não se quer defender com isso, uma 

visão estereotipada, nem preconceituosa, mas a que se junta ao pensamento de 

Feldmann (2003, p.149) para nos trazer um olhar sobre as possibilidades, de nosso 

lugar enquanto profissionais de educação. 

 

A tarefa da escola contemporânea é formar cidadãos livres 
conscientes e autônomos, que sejam fiéis a seus sonhos, que 
respeitem a pluralidade e a diversidade e que intervenham, de forma 
científica, crítica e ética, na sociedade brasileira.  

 

As pesquisas realizadas mostraram que as propostas de formação para 

profissionais da educação continuam sendo construídas com base na reflexão sobre 

os resultados33, ou seja, entendida como sobreposição de conteúdos, com fins só de 

transmissão, ou ainda como a maneira pela qual se aplica padrões estabelecidos 

como adequados a partir de análises sobre realidades observadas ou avaliadas. 

                                                             
33

 O Inep conduz todo o sistema de avaliação de cursos superiores no País, produzindo indicadores e 
um sistema de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação, exercido pelo MEC, 
como garante transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a toda sociedade. 

Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de qualidade e os processos de avaliação 
de cursos desenvolvidos pelo Inep são o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e 
as avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas.  

(...) No âmbito do Sinaes e da regulação dos cursos de graduação no País, prevê-se que os cursos 
sejam avaliados periodicamente. Assim, os cursos de educação superior passam por três tipos de 
avaliação: para autorização, para reconhecimento e para renovação de reconhecimento. 
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E qual concepção daria conta de um currículo capaz de manter permanente 

contato com a realidade vigente? 

O progresso, o aperfeiçoamento e a contínua melhoria material das 
vidas de todas as pessoas eram vistos – nas visões do Iluminismo e 
Industrial – como objetivos alcançáveis. Os veículos para atingir 
estes objetivos eram a metodologia de Descartes e os princípios de 
Newton, particularmente seu senso de ordem simples. Mas, num 
nível mais profundo, esta era uma visão fechada. A metodologia de 
Descartes da “razão correta” era tão certa e dogmática quando a 
metodologia escolástica que ela substituiu, e a Ciência mecanicista 
de Newton baseava-se numa ordem cosmológica, estável, uniforme. 
A parte mais importante desta visão, o determinismo causa-efeito 
matematicamente mensurado, dependia de um universo fechado, 
não transformativo, linearmente desenvolvido (DOLL JR.; WILLIAN 
E., 1997, p. 37). 

 

Dificilmente um currículo de concepção fechada, transmissora, depositária, 

que não considere o sujeito como ser ativo nesse processo, ou ainda que não 

considere a realidade social, daria conta de orientar a formação desse profissional, 

que aprende como aprender e como educar. 

A educação e o currículo tomaram emprestados alguns conceitos do 
conceito estável, em que não há troca – por exemplo, crianças 
seguindo o padrão de seus pais, o QI34 como descobrindo e 
quantificando uma potencialidade inata. Entretanto, as ideias 
modernistas sobre o currículo adotaram principalmente a versão 
fechada, uma versão em que – através do foco – o conhecimento é 
transmitido, transferido (DOLL JR.; WILLIAN E., 1997, p. 74). 

 

Assim, como se contesta uma escola produtora só de conhecimentos 

técnicos, contesta-se que dentro dela e com ela existam profissionais que dominem 

apenas este tipo de conhecimento. 

Em uma visão crítica, almeja-se um currículo emancipatório, que tenha 

compreensão do processo histórico e seus condicionantes, mas também uma visão 

consciente do presente e suas implicações no futuro. Por outro lado, que envolva 

não só uma dimensão local, mas também global, com toda a diversidade existente. 

Tratar uma construção que pressupõem todas estas condições também é 

considerar os sujeitos que a constroem, educadores, educandos e sociedade como 

                                                             
34

 Quociente intelectual 
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um todo. Ao se pensar nisso, está se pensando em que tipo de ser humano 

pretende-se formar. 

Olhar o profissional como participante é desprover o currículo daquela visão 

que se tem de professores como meros executores das propostas, do projeto, e 

compreender que o professor-educando se constrói enquanto agente de defesa de 

uma educação transformadora e dialógica em permanente contato com a realidade, 

problematizando-a para compreendê-la e compreender também as relações nela 

existentes conforme aponta Sacristan (2008): 

A emancipação progressiva do trabalho dos docentes é um objetivo 
histórico, condição para seu próprio desenvolvimento profissional e 
pessoal. E é uma consequência de conceber o ensino como uma 
atividade moral que requer considerar os fins aos quais se dirigem 
suas práticas e as consequências de utilizar determinados meios 
com as pessoas. Uma caracterização da qual se deve retirar todas 
as consequências práticas já que implica colocar de forma radical o 
papel dos professores como mediadores desse processo, e não 
como meros instrumentos que mecanicamente possam satisfazer 
exigências exteriores. O que tampouco deve levar a conceber o 
trabalho docente como algo que compete somente a um corpo de 
profissionais sobre o qual não se devem exercer controles sociais. (p. 
171) 
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4.  O CONTEXTO NA PRODUÇÃO DOS REFERENCIAIS DE EJA E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

Aqui a pesquisa voltou-se para a exploração das produções realizadas a partir 

do estudo histórico e teórico apresentados anteriormente e os materiais construídos, 

como orientadores do processo educativo, pela rede de São Bernardo, a fim de 

estabelecer uma análise com intuito de refletir como os fundamentos, princípios e 

concepções apresentados, em ambos, se articulam.  

 

4.1 A Política Pública para EJA e Educação Profissional de São Bernardo do    

Campo 

  

O histórico da Educação de Jovens e Adultos na rede de São Bernardo do 

Campo está contido no contexto nacional de alternância de momentos de repressão 

e abertura democrática. Nesse sentido, atendendo aos preceitos da Constituição 

Federal de 1988, favoráveis a oferta da EJA, foi implantado, no município, o 

Programa Municipal de Alfabetização (PAMJA), “direcionado também aos 

funcionários públicos e objetivava a superação do analfabetismo deste segmento” 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 23), política que, posteriormente, ampliou 

a oferta a todos os munícipes com a criação do Programa de Alfabetização e 

Cidadania (PAC). 

 Na década de 90, apesar dos marcos legais constantes na LDBN nº 9.394/96, 

o governo do Estado de São Paulo e o governo Federal, marcadamente, ignoraram 

políticas para EJA. Não houve empenho no fomento ou criação de política pública 

que atendesse as necessidades educacionais do jovem e adulto trabalhador. Ao 

contrário, o que se viveu na época, foram cortes no financiamento. O discurso de 

base era a priorização ao Ensino Fundamental. 

O governo federal na época vetou as matrículas de EJA para a 
composição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento e 
Manutenção do ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
(FUNDEF), o que limitou as ações dos municípios que assumiam a 
oferta da EJA e da Educação Profissional. (ARELARO; KRUPPA, 
2001 apud SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 25). 
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Com a extinção dos programas anteriores, em 1993, uma parceria com a 

Universidade Metodista possibilitou a criação do Programa Municipal de 

Alfabetização e Cidadania (PROMAC). 

Em 2009, por meio da deliberação 02/2009, no caminho da efetivação do 

direito e da política pública, não mais como programa, o poder público assume a 

EJA como modalidade do sistema Municipal, com uma diretriz que estabelece como 

princípio Educação ao Longo da vida, como direito de todos e todas, fundamentada 

nos princípios da Educação Popular, na perspectiva freireana, que articula formação 

para a cidadania e para o trabalho. Que abarca ainda princípios como da Politecnia 

e formação integral, justiça, igualdade, respeito às diferenças, dialogicidade, 

produção de conhecimento, da ação transformadora (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2012a). 

A história da Educação Profissional no município35 teve início com os Centros 

de Iniciação Profissional (CIP), que mais tarde passaram a ser chamados de Escolas 

de Iniciação Profissional. Estavam vinculados à Secretaria de Educação e Cultura, 

no entanto, em 1998, passou a ser de responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDESC). O atendimento realizado por esta 

secretaria volta-se para a perspectiva assistencialista, com uma proposta de 

qualificação profissional. 

Em 2010, as EMIP‟s voltam a ser responsabilidade da Secretaria da 

Educação do Município com uma proposta de formação integral, que articule as 

dimensões Ciência, Cultura e Trabalho. 

As EMIP‟s retornam ao quadro de escolas da Secretaria de 
Educação com a responsabilidade de integrar a elevação de 
escolaridade dos educandos/as jovens e adultos trabalhadores/as 
aos cursos de qualificação profissional. (SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2012a, p. 26).  

 

 

                                                             
35

 Sobre a Educação Profissional, há registros do ano de 1953, do surgimento do primeiro núcleo de 

Ensino de Corte e Costura que ficava no bairro Baeta Neves. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, 

p. 25) 
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4.1.1 Diretrizes Curriculares da EJA de São Bernardo do Campo 

 

As Diretrizes aqui referendadas e que orientam os projetos formativos foram 

“resultado de um processo de Formação Continuada, protagonizada” por todos os 

sujeitos envolvidos36 com a EJA. Posteriormente, a construção foi sistematizada e 

validada por uma comissão composta por profissionais da rede, ligados a Educação 

de Jovens e Adultos.  As ações iniciais desse processo formativo ocorreram desde 

2011, em duas etapas: uma no processo de discussão de temática e outra no 

aprofundamento dos temas discutidos “a partir da apresentação de boas práticas 

desenvolvidas nas escolas”. 

As ações formativas ocorreram numa dinâmica em que teoria e 
prática estiveram lado a lado, de modo que o exercício da práxis se 
fez presente. As temáticas propiciaram a constituição do 
conhecimento por eixos integradores. (SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2012ª, p.10) 

 

Como primeiro texto, as Diretrizes trazem na Apresentação a seguinte fala da 

Secretária da Educação - presente na gestão educacional na ocasião da publicação: 

A construção coletiva deste documento é fruto da reflexão dos/as 

educadores/as da EJA de São Bernardo do Campo. Uma 

consequência de política pública, um legado histórico, que traz a EJA 

sob a ordem do direito enquanto modalidade educativa do município. 

(São Bernardo do Campo, 2012, p. 5). 

 

 Os eixos do conhecimento considerados para a formação: “Memória e 

Territorialidade; Linguagens – Corporal, Matemática, Tecnológica, Escrita e 

Oral; Meio ambiente; Cultura e Trabalho” (São Bernardo do Campo, 2012a, p. 

46).  

 a intenção do documento: dar suporte “para a organização e concretização 

do planejamento do processo de ensino e aprendizagem e que possam criar 

as suas próprias possibilidades de ação, com respeito aos princípios de 

igualdade, justiça e inclusão.” (São Bernardo do Campo, 2012a, p. 11); 

                                                             
36

 (...) educandos/as, educadores/ as, coordenadores/as, diretores/as, professores\as de apoio à 
direção, orientadores/ as pedagógicos/as, educadores/as do MOVA (Movimento de alfabetização), 
entidades conveniadas e equipe de EJA da Secretaria de Educação, 
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 educação entendida como uma realização de um constante movimento de 

reconstrução, produção histórica, por isso mutável, “podem ser revistas sem 

ferir os princípios de uma educação crítica” (São Bernardo do Campo, 2012a, 

p.07); 

 pauta de organização da EJA: “direito à educação ao longo da vida, 

garantindo o acesso, a permanência e gestão democrática e a qualidade 

social na formação integral dos sujeitos para sua emancipação.” (São Bernardo 

do Campo, 2012a, p.11); 

 a política pública de EJA no município: tem como diretriz o conceito de 

educação para todos e todas, como um direito humano; “pautada nos 

princípios de justiça, igualdade e inclusão; Educação ao longo da vida nas 

dimensões: social, pessoal, profissional”. 

SOCIAL que implica em aprender com a experiência de cada um e 
na relação com os outros sujeitos, para então saber conviver com as 
diferenças e contribuir para melhorar a sociedade, enfim, de 
educarmo-nos para viver em grupo com respeito à diversidade. 

PESSOAL que nos coloca como um ser que se constrói ao longo da 
vida, na busca do desenvolvimento das nossas potencialidades, no 
desafio maravilhoso de crescer, de evoluir mais em todas as áreas, 
de tornarmo-nos pessoas mais livres, de aprender a conviver com as 
dificuldades, de aprender a conviver com as pessoas, com os 
animais, com o planeta e com o universo. 

PROFISSIONAL que se faz na oportunidade de desenvolvimento 
constante em relação ao trabalho e na lógica de uma qualificação 
profissional social. A educação pensada com base no conceito ao 
“longo da vida” exige do educador/a um esforço para que aprenda a 
relacionar as expectativas de aprendizagem e contradições da 
realidade trazidas pelos educandos/as, com um planejamento da 
prática educativa que considere a construção de uma identidade 
coerente com as dimensões: social, pessoal e profissional. (São 
Bernardo do Campo, 2012a, p. 18) 

 Educação de Jovens e adultos nas escolas da rede: 

- escolas Municipais de Educação Básica (EMEBS) atendem primeiro e 

segundo segmentos; 

- movimento de Alfabetização (MOVA) atendem alfabetização e continuidade 

do I segmento; 
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- telessala37 - serviço ofertado tanto nas EMEBS e EMEPs – tem como 

proposta metodológica, um trabalho organizado em módulos; 

- educação Profissionalizante: 

38EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: Serviço realizado nas 
Escolas Municipais de Educação Profissional (EMEPs)39, 
desenvolvendo o trabalho na perspectiva de elevação de 
escolaridade e qualificação profissional em áreas com itinerários 
formativos horizontalizados e verticalizados, correspondendo aos 
critérios básicos de escolaridade de cada curso e/ou modalidade no 
segmento profissional. Além da escolarização há formação inicial e 
continuada em qualificação (FIC) com cursos livres profissionais. O 
propósito político pedagógico se dá na integração do conhecimento 
que abarca o principio da politecnia e formação integral que faz a 
articulação da ciência, cultura e trabalho. (p.22) 

Na sequência, o documento apresenta um histórico da EJA e da Educação 

Profissionalizante do município, já explorado na seção 2.3.5. 

Percebe-se que há por parte dessa gestão uma busca em atender preceitos 

que corrobora a intenção nacional.  

Esse histórico apresenta, ainda, a importância dada à questão do acesso, da 

diversidade, da subjetividade em relação entre teoria e prática. 

 Objetivos das Diretrizes:  

[...] proposta educativa que nos compromete com a efetivação de 
uma educação de qualidade que tem por pressuposto a 
concepção40 de educação libertadora e transformadora, que 
contempla a investigação, a tematização e a problematização crítica 
da realidade dos/as educandos/as. (São Bernardo do Campo, 2012a, 

p. 33) 

 Currículo: visto como práxis, não como objeto. Concebe a integração dos 

saberes, por meio da “reflexão sobre a realidade para sua transformação”.  

 Tratamento do Conhecimento: “construído de forma integradora, relacional 

e processual em que o sujeito é o protagonista de sua própria história”. O 

                                                             
37

 Este serviço foi renomeado como Ciclo de Autogestão do Conhecimento Presencial Modular 
(CAGECPMP). 

38
 grifo nosso, para chamar à atenção para o lócus de atuação da pesquisadora. 

39
 Estas também foram renomeadas passando a ser tratadas por Escolas Municipais (EMs). 

40
 Como está no objetivo da seção, o diálogo entre as concepções locais e amplas, grifaremos esta 

palavra para que possamos localizar a informação com mais facilidade. 



89 

 

documento expressa o reconhecimento do processo de exclusão sofrida ao 

longo da história e a negação do direito a educação. Nesse sentido, 

reconhece como uma dívida social, por isso executa a política pública, 

pautado por uma perspectiva “crítico emancipatória” na qual, 

[...] respeita os saberes dos educandos/as e compreende a 
diversidade de conhecimento, mas com a responsabilidade de 
sistematização desses saberes que provém do senso comum. Essa 
concepção de uma educação contestadora supera os limites 
impostos pelo mercado e se preocupa com a transformação social. 

Na condição de uma educação crítica emancipatória, não é possível 
a lógica da organização fragmentada do currículo, pois a 
complexidade da vida e dos conhecimentos não pode ser enfrentada 
partindo de divisões especializadas e restritas de cada disciplina, 
mas uma organização do conhecimento, numa perspectiva de 
formação integral, em que as dimensões da ciência, cultura e 
trabalho, que são as dimensões da vida, permeiem o processo de 

ensino e aprendizagem. (São Bernardo do Campo, 2012a, p. 38) 

 Metodologia do trabalho: Projetos, no sentido de promover uma 

aprendizagem ativa e cooperativa, referendados em Paulo Freire “implica em 

mudança de postura por parte dos/das educadores/as e educandos/as” (São 

Bernardo do Campo, 2012a, p.70) Relação com a metodologia do projeto com 

pressuposto de Paulo Freire no que se refere a: 

Investigação – valorização do universo do/a educando/a e do seu 
interesse em aprender; Tematização – relação do tema com o 

significado social em que o/a educando/a está inserido;  
Problematização – mudança da visão mágica pela visão crítica 
transformando o contexto. Educandos/as e educadores/as precisam 
juntos traçar caminhos de aprendizagem, já que neste universo de 
saberes ambos têm a mesma importância, mesmo que 
desempenhem papéis diferentes. (São Bernardo do Campo, 2012a, 

p. 71) 

O último capítulo da Diretriz traz ainda “Orientações aos Serviços”, que tratam 

dos critérios para acesso, permanência e conclusão. 

 

4.1.2 Catálogo da Educação Profissional de São Bernardo do Campo  

 

A construção do Catálogo de Educação Profissional de São Bernardo do 

Campo resultou da reflexão que ponderou sobre a possibilidade de organização da 

Educação Profissional de formação inicial e continuada, em um diálogo “com o perfil 
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do/da trabalhador/a e com as realidades da Educação e as especificidades do 

mundo do Trabalho” foi construído a partir de estudos, pesquisas de referenciais 

teóricos e práticos que orientam a ação educativa, também “com o levantamento de 

informações do perfil dos/das educandos/as e também da análise da realidade do 

Mundo do Trabalho” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012 b, p.15). 

Registro da fala da secretaria da época, que consta na apresentação do 

documento, na página 9, 

[...] sistematização deste trabalho coletivo, além de ser um 
instrumento para orientar e formatar a oferta de Educação 
Profissional de Qualificação Inicial e Continuada em São Bernardo do 
Campo, sob a ordem do direito e com a possibilidade de integrar a 
formação para o trabalho e para a cidadania. A consolidação desses 
princípios neste documento é fruto da percepção de que a formação 
de trabalhadores/as deve acontecer por inteiro, para que o 
desenvolvimento econômico e social de fato ocorra de forma 
articulada e com respeito à cidadania [...] 

[...] A organização deste material é uma construção coletiva, fruto da 
produção dos/as educadores/as de EJA e Educação Profissional de 
São Bernardo do Campo, sob uma concepção política que respeita a 

luta histórica da Educação Profissional. 

 

 Os eixos tecnológicos considerados para a formação: Alimentação, 

Ambiente e Saúde, Confecção, Construção Civil, Imagem Pessoal, 

Informação, Comunicação e Serviços Administrativos, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Produção Moveleira. 

 A intenção do documento: Sistematizar o atendimento, normatizado pela 

Deliberação Municipal 02/2010, e uniformizar o perfil de atendimento, “de 

modo a garantir a qualidade do processo educativo e aperfeiçoar as ações de 

planejamento e avaliação” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012 b, p.16). 

 Educação entendida como aquela que se dá ao longo da vida dos 

educandos/as trabalhadores/as e que tem como princípios a Formação 

Integral (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012 b, p.16). 

 Pauta de organização sistema de Educação Profissional organizado com a 

intersecção entre Orientação Profissional, Qualificação Profissional e 

Certificação Profissional (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012 b, p.17). 
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 A política pública de Educação Profissional no município: defende a 

articulação para a cidadania e trabalho. A partir desse pensamento, organiza-

se nos propósitos críticos que configuram pressupostos políticos, 

pedagógicos e filosóficos de integração na construção do conhecimento. 

 Educação Profissional nas escolas da rede: 

- escolas Municipais (EM) e se faz pela compreensão do currículo integrado; 

- nas séries iniciais - 1200 horas para Formação Geral e 200 horas para a 

Qualificação Profissional inicial e básica; 

- nas séries finais, o atendimento se realiza com 1400 horas em Formação 

Geral e 200 horas para Qualificação Profissional inicial e básica;  

- em Cursos Livres, o processo formativo de Qualificação Profissional inicial 

tem correspondência com a formação geral dos/as educandos/as e está 

organizado em, no mínimo, 200 horas. 

 Objetivos do catálogo: divulgar para os/as trabalhadores/as a qualificação 

profissional inicial e continuada, em diferentes eixos tecnológicos, na 

perspectiva da formação integral, articulando ciência, cultura e trabalho. 

 Currículo: Integrado, dinâmico e flexível, que se faz na reorganização de 

estratégias e práticas.  

 Tratamento do Conhecimento: Prevê a formação integral para 

trabalhadores/as em que ciência, cultura e trabalho estão articulados 

enquanto conhecimentos, além de colocar em debate que só se efetiva a 

integração do conhecimento se, de fato, se compreendem os sujeitos nas 

suas necessidades éticas, técnicas e estéticas (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2012 b, p.9). 

 Metodologia do trabalho: Não consta no catálogo. 

 

4.1.3 Análise dos documentos 

  

A quantidade de informações constante nos documentos se constitui em 

substancial aporte para a pesquisa. No entanto, diante de tamanha abrangência, 
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fez-se importante centrar o olhar, conforme ensina Chizzotti (1998, p. 98) sobre o 

que nos auxiliasse na decodificação e apreensão do conteúdo explícito ou implícito, 

privilegiando aspectos da análise, classificando os textos, a partir de uma unidade 

temática - Coordenação Pedagógica de EJA e Educação Profissional; analisando os 

referenciais: A. Diretrizes e B. Catálogo; categorizados em: 1. Suporte ao 

coordenador; 2. Fundamentos filosóficos; 3. Tipo de currículo; 4. Metodologia do 

trabalho. 

Não foi intenção estabelecer uma relação linear, já que a proposta é de 

realizá-la de maneira reflexiva, situar o/a leitor/a no sentido de identificar as 

categorias que norteiam o eixo de análise.  

I.  Suporte 

Logo no texto inicial dos dois documentos, foi possível identificar a 

preocupação com a garantia da educação sob a ordem do direito. 

A intenção expressa na/pela Diretriz é de contribuir com o planejamento do 

processo de ensino e aprendizagem, que se dê orientado pelos princípios expressos 

e de maneira autônoma. O Catálogo, apesar de também expressar uma 

preocupação com a garantia da qualidade do processo educativo e aperfeiçoamento 

das ações de planejamento e avaliação, traz um caráter mais instrumental de 

sistematização das normatizações. 

II. Fundamentos filosóficos 

Os fundamentos filosóficos aparecem bem marcados em ambos. Nas 

Diretrizes, é possível identificar que o entendimento da educação tem suas bases 

nos princípios da educação crítica, que não devem ser feridos, nem a pretexto de 

reorganizá-la, ainda que sua pauta de organização proponha a garantia da 

educação como direito ao longo da vida, na garantia de acesso e permanência. A 

formação integral é firmada, constantemente, como objetivo para se chegar à 

emancipação.  

Esses aspectos filosóficos se refletem também na política pública com a 

busca de garantia da educação como direito humano, pautada nos princípios de 

justiça, igualdade e inclusão. 
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Do que foi citado nessa categoria, o Catálogo corrobora com as Diretrizes 

acrescentando que estes se configuram em pressupostos políticos, pedagógicos e 

filosóficos. 

III. Tipo de currículo 

Nos dois documentos, foi possível encontrar o registro de um processo que 

procurou garantir princípios dialógicos quanto aos objetivos. A garantia do direito, 

como ação orientadora para o atendimento na rede, se mostrou, mais uma vez, 

como uma perspectiva da Política Pública proposta. 

Uma dessas possibilidades foram as formações gerais com todo o 
coletivo de educadores/as da EJA, no CENFORPE (Centro de 
Formação e aperfeiçoamento dos profissionais da Educação). 
Nessas, refletimos sobre os eixos do conhecimento que uma diretriz 
curricular precisava tratar (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012, p. 
9). 

 

As produções apresentaram, ainda, outros momentos que mostram a 

necessidade de garantir respeito à diversidade, à inclusão, ao acesso e à 

permanência. 

Ao citar o currículo, especificamente, consideram homens e mulheres como 

sujeitos de práxis que se transformam e projetam em um lugar na história, por meio 

das realidades materiais, que problematizam a realidade e vão se reconstruindo 

nestas. Em consonância com Freire (1996), quando fala da amorosidade, enquanto 

compromisso, mas também da necessidade da rigorosidade metódica, não no 

conceito pós-moderno individualista, sem olhar para o outro.  

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase 
espontânea, „desarmada‟, indiscutivelmente produz é um saber 
ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade 
metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito 
(FREIRE, 1996, p. 43) 

 

O viés proposto para o Currículo fala da possibilidade de transformação vinda 

com a formação. Um currículo construído com participação, não seletiva, e sim 

consciente, na busca de formar um sujeito crítico, participativo, e assim avançar do 
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campo do discurso do status quo para o campo da ação transformadora, que 

considera a multiculturalidade e não só a cultura dominante, como revela um pouco 

Paulo Freire em seu pensamento em Política e Educação: 

 [...] A radicalidade de meu ser, enquanto gente e enquanto mistério, 
nos permite, porém, a inteligência de mim na estreiteza da 
singularidade de apenas um dos ângulos que só aparentemente me 
explica. Não é possível entender-me apenas como classe, ou como 
raça ou como sexo, mas, por outro lado, minha posição de classe, a 
cor de minha pele e o sexo com que cheguei ao mundo não podem 
ser esquecidos na análise do que faço, do que penso, do que digo. 
Como não pode ser esquecida a experiência social de que participo, 
minha formação, minhas crenças, minha cultura, minha opção 
política, minha esperança. (2001, p. 10). 

 

IV. Metodologia de trabalho 

No que concerne à metodologia adotada, a principal referência está em Paulo 

Freire, que tem, como base de trabalho pedagógico, projetos construídos a partir de 

caminhos dialógicos que apresentam etapas de investigação – tematização – 

problematização. Prospecta transformação da realidade e mudança de postura dos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  Pensa as relações na educação 

de maneira horizontal, na promoção de uma aprendizagem cooperativa, na qual os 

sujeitos se ajam ativos nessa construção. 

No catálogo, não há, explicitamente, aportes metodológicos, mas as Diretrizes 

Curriculares de EJA da São Bernardo do Campo faz referência à metodologia de 

projetos, como a ser adotada também para o trabalho com a Educação Profissional.  

[...] a metodologia mais apropriada para o trabalho pedagógico com 
jovens e adultos trabalhadores é a de projetos, pois organiza o 
conhecimento de forma integradora e reflexiva, em que os 
conhecimentos apreendidos advêm de experiências vivenciadas, 
propiciando a significância da aprendizagem (SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2012a, p. 65). 

 

4.2  Articulações: concepções de cunho nacional e São Bernardo do Campo  

 

Os referenciais da rede local foram analisados, a partir da perspectiva do 

coordenador pedagógico, no seu lugar de ação, aqui problematizado, para falar um 
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pouco sobre o que pode vir norteando a prática desses profissionais, que atuam na 

EJA/Educação Profissional.  

A palavra “prática” foi colocada não de forma a contradizer a vocação 

ontológica, mas para enfraquecer aquele olhar que se volta para a educação e para 

a escola como o lugar de cuidar só do fazer, e do fazer bem feito, local este onde a 

competência, a eficiência, tem sido a razão fundante para se explicar porque 

aquelas ainda têm razões para existir. O intento também foi de, ao mesmo tempo, 

desintensificar a ideia produtivista que, como vimos nos estudos realizados, 

permeou as relações dos processos de formação e de ensino aprendizagem.  

As pesquisas demonstraram que, nas propostas amplas, as necessidades 

fundamentais do formar foram preteridas pela expectativa da competência do 

“saber-fazer” (ARROYO, 2000, p. 21). 

O formar racionalizado, utilitarista, tecnicista, que predominou durante a 

vigência das Leis 5.540/68 e 5.692/71, momentos nos quais a preocupação era o 

mercado e a ordem vigente; contexto no qual a educação tinha uma relação direta 

com o sistema produtivo afastou o formador do saber ser. Essa concepção foi 

replicada em processos formativos posteriores, como os que orientaram as ações 

entre os anos de 1995 e 2001 (governo FHC – Fernando Henrique Cardoso), com a 

permanência do discurso de que, para educar, não precisa de sensibilidade, 

intuição, é preciso saber fazer, ou seja, voltou-se a predominância da eficiência e 

produtividade, descolada do saber ser. E, dessa forma, se aproximou da técnica e 

se afastou do humano. 

São muitas as propostas de formação que tentam construir, historicamente, 

uma verdade para o ideal de profissional da educação. A cobrança de habilidades e 

competências se dá como se estas estivessem naturalmente juntas e que ambas já 

dariam conta de formar um cidadão. Isso acontece porque a educação também está 

no contexto produtivista. 

Quando olhamos para a proposta local – São Bernardo do Campo – podemos 

observar que esta condução do fazer, no processo pedagógico proposto, busca uma 

identidade que consiga se relacionar com essa imagem pós-moderna de escola, 

mas se conflita com esse imaginário construído historicamente e a realidade 

existente. Há uma busca para entender técnicas, diferentes mecanismos, estratégias 
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de dentro de um determinado período histórico para o saber. E o que se tem é o que 

Arroyo (2000, p. 37) aponta, “O imaginário social configurou o ofício de mestre com 

fortes traços morais, éticos. No terreno do dever, há figuras sociais de quem se 

espera que façam bem, com eficiência”.  

Mas, por outro lado, os referenciais de São Bernardo do Campo apontam um 

possível caminhar para a mudança de perspectiva, no que concerne a educação 

como direito.  

Apontamos isso, porque, durante o estudo, reiteradamente, observamos, nos 

textos, a preocupação da garantia dos direitos, demonstrando uma forte 

preocupação expressa na política pública local, do cuidado com uma permanente 

“transformação” de uma realidade, como “prática de liberdade” (FREIRE, 1983, 

p.94).  
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CONSIDERAÇÕES 

No intento de compreender a trajetória de Coordenadores Pedagógicos da 

EJA/Educação Profissionalizante, no contexto de formações, esse estudo teve como 

objetivo geral investigar, nos referenciais construídos pela rede de São Bernardo do 

Campo, as possibilidades de contribuição para o currículo das propostas formativas 

dos coordenadores de EJA/ Educação Profissional.  

Nesse sentido, ao analisar os documentos, as primeiras impressões foram de 

que não se trata só de transpor conteúdos pertencentes a um determinado currículo 

pensado linearmente. Estamos falando de sujeitos, que fazem parte e constituem 

história, de maneira complexa, e que são participantes da vida e do mundo do 

trabalho, com direito a atuar neste sem serem subjugados pelo desconhecido, ou 

pela ignorância do desenvolvimento fundamental do homem que é o de natureza 

social. 

Apesar dos percebidos avanços diante das análises, não se pode desatentar 

do fato de que, no campo da EJA, o profissional que atua na rede desenvolve uma 

relação com a vida, o trabalho, a conscientização, que são fatores preponderantes 

na construção do currículo.  

A educação crítica á a “futuridade” revolucionária. Ela é profética – e, 
como tal, portadora de esperança – e corresponde à natureza 
histórica do homem. Ela afirma que os homens são seres que se 
superam, que vão para a frente e olham para o futuro, seres para os 
quais a imobilidade representa uma ameaça fatal, para os quais ver o 
passado não deve ser mais que um meio para compreender 
claramente quem são e o que são , a fim de construir o futuro com 
mais sabedoria. Ela se identifica, portanto, com o movimento que 
compromete os homens como seres conscientes de sua limitação, 
movimento histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, 
o seu objeto. (FREIRE, 1980, p. 81-82) 

 

O estudo realizado nos possibilitou visualizar que passamos por concepções 

de uma educação que lutou por reconhecimento dos direitos à cidadania, buscou 

seu fortalecimento nos movimentos populares e vive um momento de não apenas 

lutar pelo direito à educação, mas também de alcançar uma perspectiva de direito 

fundamental. E é nesse contexto que as propostas de formação dos coordenadores 

também precisam se perceber. 
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Consideramos, por meio dos estudos que, ao contrário disso, o que tem 

ocorrido em muitas propostas oferecidas como aperfeiçoamento para esses 

profissionais, é ainda a predominância em criar um contexto de atendimento às 

exigências do capitalismo, tecnicismo, principalmente quando se fala em educação 

profissional. Esse fato confirmou nossa hipótese de que os olhares para a formação 

do formador ainda foca a eficiência e não consideram as mudanças de perspectivas. 

Mas, por outro lado, foi refutada a hipótese de que, ao não conseguir olhar 

para os próprios limites e pensar em estratégias que poderiam superá-los, estaria 

tornando superficial e inatingível a práxis dentro dos princípios de uma educação 

crítico-emancipatória, que passariam a ser desacreditada por esses profissionais, 

pois o que levantamos foi que, ao invés de permitir, reconhecer e ampliar os 

conhecimentos que esses sujeitos possuem, o que ocorre, muitas vezes, são 

manifestações de desrespeito com esses saberes, como algo menor, desnecessário, 

não valorizando, nem reconhecendo sua participação como construtores de 

historicidade. 

A exigência social, que vê a escola como aquela que só “forma”, tem ignorado 

essa historicidade do sujeito e a cultura que também o constitui. Não tem respeitado 

sua condição de cidadão. Desconsiderando a possibilidade de uma educação que 

permita, então, a criação de uma consciência crítica. 

Apesar dos longos anos de discussão, a educação continua ignorando todos 

esses condicionantes que envolvem a vida de seus sujeitos, que dela participam e 

que são caracterizados, principalmente, pela diversidade. Oferecer uma formação 

direcionada somente à profissionalização faz com que se volte ao ciclo tecnicista, 

que apresentou resultados indesejados na história da educação.  

Por isso, colocamos, como proposta, a construção de projetos formativos para 

coordenadores com olhares que vão além do que se percebe dentro de uma rede, 

escola, ou de uma situação de escolarização, que nos possibilitem visualizarmos 

onde estamos nos processos dos campos, histórico-econômico-social-cultural, a fim 

de compreendermos as determinações que estão em jogo e, dessa forma, 

caminharmos para tomada de decisões considerando critérios que implicam a ética, 

moral e consciência. 
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Isso no entendimento de que cidadãos conscientes não são aqueles que têm 

atendidos seus direitos, mas sim os que têm clareza do direito e dever em relação 

direta com a sua participação e apropriação da consciência no mundo do trabalho, 

em um sentido de cidadania como garantia dos direitos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais. 

 No entanto podemos entender que a educação, como campo de conflitos, 

contradições, pode fazer a leitura de tais propostas na compreensão da submissão 

do capital, no qual a profissionalização não se propõe a socializar saberes que 

tornem os sujeitos mais conscientes, solidários, impedindo avanços ao caminho de 

uma visão voltada para a ética, para o respeito, como a que vimos no estudo que 

fizemos a partir de Schön e Garcia, no qual ambos concordavam que a formação 

tem que se dar de forma holística, independente de ser uma autoformação ou uma 

formação externa. 

Nesse sentido, consideramos que as concepções explicitadas nos 

referenciais da rede local mostraram que se articulam com essa proposta 

referendada. Os documentos analisados rejeitam aquela visão utilitarista, tecnicista 

e demonstram que coadunam com uma visão de educação como direito humano 

que pensa a pessoa de maneira global e propõe uma formação que possibilite a 

integração entre os conhecimentos históricos produzidos, as tecnologias sociais que 

estão ligadas a cidadania e a profissionalização, e a defesa de uma educação para o 

trabalho como formação do ser social, que não o aliene, que não segregue trabalho 

manual de trabalho intelectual, que não separe o labor, do ser humano, ou seja, que 

não desumanize, além de romper com a dualidade, possibilitando o pensar uma 

nova educação que se proponha ao progresso na forma de ver o homem no mundo 

e com o mundo.  

A proposta de formação integral para o currículo da EJA/ Educação 

Profissional ficou bem marcada, no entanto os documentos não explicitaram com 

clareza, propostas formativas de cunho integrador, na perspectiva de um currículo 

de formação para esses coordenadores que atuam na EJA/ Educação Profissional, 

que teve quase ao mesmo tempo, mudança de perspectiva em vários aspectos:  

- nas suas atribuições: (em 2009, aconteceu o primeiro concurso que 

converteu a função de PAP em cargo - Coordenador Pedagógico); 
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- na sua atuação: (em 2009, as escolas de Educação Profissional da rede 

voltam para a Secretaria da Educação e pela primeira vez no município, receberam 

os profissionais coordenadores pedagógicos); 

- na Política Pública do município: (em 2009 – EJA e educação profissional 

passa a ser modalidades da Educação, não mais programas); 

- na Proposta curricular: (Educação Profissional se articulando a EJA como 

Formação Integral). 

Ainda teríamos vários outros aspectos para reafirmar a problemática 

apresentada na pesquisa, mas, no momento, consideramos que esse quadro 

saliente que as propostas existentes nos documentos construídos pela rede, pelo 

menos no que tange ao cuidado com os processos formativos para coordenadores 

pedagógicos, a fim de auxiliar na superação dos desafios que se apresentam na 

proposta de formação integral, são colocados de maneira muito geral e distante das 

metodologias do trabalho da EJA integrada a Educação Profissional. 

Foram vários os momentos que a necessidade de integrar um ao outro 

apareceu nos estudos, mas o que se apresentou foi no sentido de confirmar a 

hipótese de que as propostas para a estruturação dos processos formativos que 

pudessem responder as necessidades específicas em relação ao trabalho 

pedagógico integrado para EJA e Educação Profissional e ao currículo de formação 

dos formadores, ou permanecem no campo do discurso ou são inexistentes, como 

no caso do mais atual dos documentos estudados – a recém-lançada - 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 – que “Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada”. Assim, veio a confirmar mais outra 

hipótese - a formação inicial oferecida pelo curso de pedagogia não prevê esta 

atuação integrada que se mostra necessária para a apropriação e compreensão 

dessas mudanças que ocorrem no contexto da educação. 

No sentido de romper com os ciclos que vão se dando quase 

espontaneamente e acabam se convertendo em uma visão idealizada de educação, 

construindo “verdades” que se tornam inquestionáveis, quando não se indagam a 

ação profissional, a história, os contextos, ou seja, sair da “zona de conforto”. A 
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abordagem dada a este estudo foi, intencionalmente, um exercício das propostas 

metodológicas, apresentadas nos referenciais da rede, que tem suas bases nos 

pressupostos de educação crítica emancipatória, de um estudo que se realiza em 

etapas de investigação, tematização e problematização.  

O estudo nos mostrou que, apesar dos referenciais da rede local analisados 

não apresentaram propostas formativas que respondam as necessidades 

específicas em relação a metodologias de trabalho pedagógico integrado para EJA e 

Educação Profissional, são orientadores para pensar, ainda que de maneira geral, 

propostas, projetos e processos formativos que sejam organizados visando a 

compreensão de um caminho possível, para que o aprendizado não se torne 

bancário e autoritário e sim um processo transformador e dialógico, numa 

perspectiva crítico emancipatória, para transformação em sujeitos críticos, 

autônomos, com técnicas de autoformação formadora, que vão além de uma 

compreensão que vê a escola como única possibilidade de Educação. 

Reconhecemos, contudo, que não se trata de caminhos confortáveis, 

problematizar o cotidiano educacional. Profissionais atuam por anos em uma 

estrutura que não mostra problemas aparentes. São situações que demandam 

exaustivas horas de reflexão, mas que precisam se converter em ações. 

Pensar em uma atuação profissional de formador para o contexto da EJA/ 

Educação Profissional exige iniciar essa reflexão embasada em um conhecimento 

amplo dos princípios, conceitos, fundamentos, tanto de uma modalidade quanto da 

outra. No entanto os tipos de formações externas a rede, que temos testemunhado, 

são as que organizam essas carreiras separadamente, nas quais de um lado se 

aplicam conhecimentos voltados ao pensar, e, do outro, propostas que se voltam ao 

domínio da mecânica, do fazer.  

Considerando a tamanha relevância dessa formação integral para a EJA, 

talvez tenha chegado o momento de pensarmos em formações para superação 

desta dualidade, ainda nas formações acadêmicas ditas iniciais – Pedagogia e 

licenciaturas, como cita Goodson (2002, p. 47)  

O valor da teoria curricular precisa ser julgado em confronto com o 
currículo existente – definido, discutido e realizado nas escolas. 
Entretanto, as teorias curriculares atuais geralmente não apresentam 
explicações ou hipóteses sobre o que é comprobatório, o que está 
diante dos olhos. 
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Por isso que, ao problematizarmos a formação profissional do coordenador 

pedagógico e sua participação nessa proposta curricular, concluímos que, para 

superar esses desafios, o currículo teria que ser tão dinâmico quanto as constantes 

mudanças ocorridas na sociedade. Porém, diante disso, outras questões emergiram: 

Que tipo de atuação coadunaria com essa proposta? E que tipo de formação 

prepararia o profissional “coordenador” para nela atuar?   

Compreendemos que estas questões não encontrarão respostas neste 

estudo, mas abriu a porta para a curiosidade „epistemológica‟ que nos chama 

constantemente a reflexão sobre nossa ação. 

Diante disso, chamamos a atenção para que as redes de educação pensem 

em construir propostas de formação para os seus profissionais, procurando 

conhecer esses sujeitos que dela fazem parte, ouvi-los sobre quais conhecimentos 

importam, qual o papel destes nos processos formativos.  

Almejamos que, de alguma forma, a educação pense em como garantir a 

participação de seus profissionais na construção do currículo de suas próprias 

formações, pois consideramos que são estes, mais do que ninguém, que conhecem 

os próprios limites e desafios.   

Quem sabe, nesse sentido, poderemos humanizar esses processos e 

construirmos propostas menos depositárias ou, autoritariamente, pretensiosas, e 

mais dialógicas, que se constituam em currículos de conteúdo político pedagógico, 

que considerem e respeitem os diferentes saberes, que dê voz ao profissional para 

que ele exerça um papel de intelectual transformador, no qual os conteúdos a serem 

tratados partirão de suas experiências. Não um formar-se e cuidar-se na ignorância 

de outros sujeitos e só em consonância com outros objetos, mas a formação e o 

cuidado que possibilita, acima de tudo, a consciência de si e do outro, como sujeitos 

de uma mesma história e na qual o ser, o fazer, o pensar sejam, a um só momento, 

constituintes de novas representações desses profissionais, que os são sendo antes 

humanos. 
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ANEXO A 

Diretrizes Curriculares da EJA – São Bernardo do Campo 

(Trechos citados na análise do item: 4.1.1 Diretrizes Curriculares da EJA de 

São Bernardo do Campo. Para versão completa acessar o endereço eletrônico 

<http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/Secoes/SE12/diretrizes_c

urriculares/Diretrizes%20Curriculares.pdf> 
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ANEXO B  

Catálogo da Educação Profissional – São Bernardo do Campo 

(Trechos citados na análise do item: 4.1.2 Catálogo da Educação Profissional 

de São Bernardo do Campo. Para acessar versão completa, disponibilizado 

digitalmente no endereço 

<http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/Secoes/SE12/catalogo/_

CATALOGO_SISTEMATIZADO_final_IMPRESSAO.pdf> 
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