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RESUMO 

CRUZ, Tatiana Rocha. Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação de São Luís, 

Maranhão: proposições para a construção de práticas formativas inspiradas no 

pensamento de Paulo Freire. 2017.152f. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o processo de Formação Continuada de 

Coordenadores Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Rede Municipal de 

Educação de São Luís, Maranhão, tendo em vista a melhoria das práticas formativas 

inspiradas em referenciais freireanos. O marco teórico da investigação teve como fundamento 

obras de Freire (1986,1988, 1995, 1996, 1997, 1998,2005) e de autores que se alinham com o 

pensamento desse educador, como: Apple (1997,1998); Nóvoa (1998); Saul, A.M. (2000, 

2010, 2016); André (2006); Feldmann (2008,2009); Santiago e Batista Neto (2011); Sacristán 

(1999), Mizukami et al. (2002); Gatti (2010,2011), entre outros. Este estudo considerou 

inicialmente, para efeito de análise, documentos da esfera federal e proposições da Rede 

Municipal de Educação de São Luís, MA e, com base na abordagem qualitativa buscou captar 

as percepções dos coordenadores pedagógicos (CPs) e dos professores (PROFs) (sujeitos de 

pesquisa) referentes à formação continuada realizada pela Secretaria Municipal de Educação 

de São Luís - SEMED e nas unidades escolares investigadas, no período de 2014 e 2015. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados em campo foram: o questionário (aplicado aos 

coordenadores pedagógicos e professores de três escolas da zona urbana de São Luís, MA) e a 

entrevista semiestruturada realizada com os profissionais da SEMED. Os resultados 

emergiram da análise dos dados, sistematizada a partir de categorias de análise que se 

evidenciaram no referencial teórico, expresso em uma trama conceitual, tendo como 

parâmetro a concepção de formação permanente abordada na obra de Paulo Freire. Mediante 

os dados coletados constatou-se que os referenciais freireanos encontravam-se anunciados nos 

documentos e proposições da SEMED, porém foi identificada significativa distância entre o 

formalmente prescrito e a realidade percebida pelos CPs e PROFs da EJA. Os dados da 

pesquisa também revelaram entendimento diverso e contraditório no que diz respeito às 

concepções freireanas, razão pela qual são apresentadas proposições para a construção de 

práticas formativas inspiradas no pensamento de Paulo Freire.  

Palavras-chave: Paulo Freire. Formação Continuada - coordenador pedagógico. Educação de 

Jovens e Adultos. Formação Permanente. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

CRUZ, Tatiana Rocha. Continuous Professional Development for Pedagogical 

Coordinators in the Programme for Youth and Adult Education (EJA) in the Municipal 

Education System in São Luís do Maranhão: proposals for building formative practices 

inspired by the thought of Paulo Freire. 2017.152f. Dissertation (Master of Education: 

Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. 

The present study aimed at analysing the Continuous Professional Development for 

Pedagogical Coordinators in the Programme for Youth and Adult Education (EJA) in the 

Municipal Education System in São Luís do Maranhão, with a view to improve the formative 

practices inspired by Paulo Freire’s references. The theoretical grounding for the research was 

based on Freire’s work (1986,1988, 1995, 1996, 1997, 1998,2005) and on other authors 

whose thoughts are aligned with Freire’s, such as Apple (1997,1998); Nóvoa (1998); Saul, 

A.M. (2000, 2010,2016); André (2006); Feldmann (2008,2009); Santiago e Batista Neto 

(2011); Sacristán (1999); Mizukami et al. (2002); Gatti (2010,2011), amongst others. This 

study took into consideration, initially, for the purpose of analysis, documents from the 

federal realm, as well as propositions from the Municipal Education System in São Luís do 

Maranhão and, based on a qualitative approach to data analysis, aimed at capturing the 

perceptions from the subjects -  pedagogical coordinators (CPs) and teachers (PROFs) - in 

reference to the continuous professional development offered by the Municipal Secretary of 

São Luís do Maranhão (SEMED) and the school units researched, between the years 2014 and 

2015. The tools used for data collection in the field were: a questionnaire (given to 

pedagogical coordinators and teachers from 3 urban schools in São Luís, MA) and a semi-

structured interview carried out with professionals from SEMED. The results emerged from 

data analysis and were systematized based on categories of analysis that surfaced from the 

theoretical reference, expressed through a conceptual tapestry based on the conception of 

permanent formation addressed in the work of Paulo Freire. Through the analysis of the data 

collected, it became clear that, although Freire’s references were stated in SEMED’s 

documents and proposals, there was a significant disparity between the prescribed practices 

and the reality, as perceived by EJA’s CPs and PROFs. Research data also point to a diverse 

and contradictory understanding regarding Freire’s concepts, which is the reason why 

proposals for the development of formative practices, inspired by the thought of Paulo Freire 

are put forward in this study. 

Keywords: Paulo Freire.  Continuous Professional Development-Pedagogical Coordinators. 

Programme for Youth and Adult Education. Permanent Formation. 
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   Gosto de ser gente porque, inacabado,  

   sei que sou um ser condicionado, mas,  

   consciente  do  inacabamento, sei  que 

   posso ir mais além dele. 

      
                           FREIRE, 1996, p.53 
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INTRODUÇÃO 

Tendo como ponto de partida a reflexão freireana anunciada na epígrafe, passo a rever 

meu percurso acadêmico e profissional, a começar pelo ingresso no magistério em 1987, e a 

necessidade de enfrentar o desafio de ministrar aulas para crianças e jovens em escolas 

particulares e públicas. No início, a sala de aula era vista por mim como um espaço limitado, 

mas com a experiência da docência, gradualmente fui percebendo que naquele espaço 

estavam alunos/as e professores/as1 com histórias de vida significativas, o que me fez 

aprender que a sala de aula é o local, por excelência, da formação do educador. Origina-se aí, 

meu interesse pessoal, social e acadêmico bem como a justificativa por aprofundar a temática 

da formação continuada de coordenadores pedagógicos e professores.   

Visando aprimorar minha prática profissional, optei pelo Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA (1990-1996), o que foi de fundamental 

importância para o exercício da docência, uma vez que exercendo, concomitantemente, o 

papel de aluna do referido curso e professora tive a possibilidade, acredito, de aproximar a 

teoria da prática, de desenvolver uma consciência mais crítica, uma visão mais politizada e 

uma identidade profissional mais definida. Nesse período, mais especificamente, em 1982, 

ocorreu minha aprovação no concurso público promovido pela Secretaria Estadual de 

Educação do Maranhão - SEDUC, para a função de professora de 5ª à 8ª série do 1º. Grau 

(segundo nomenclatura da época). Posteriormente, passei a desenvolver atividades em um dos 

setores desta Secretaria, a Supervisão de Inovações Pedagógicas, trabalhando com os 

programas “TV Escola” e “Um Salto para o Futuro” (1996-1998). 

A opção pela docência e a formação como pedagoga suscitaram-me a busca incessante 

pela pesquisa. Busquei principalmente, a obra de Paulo Freire, com destaque para as 

concepções de homem, de mundo, de escola, de avaliação, de educador, de educando e de 

formação de professores. 

Freire tornou-se uma referência a ressignificar o meu fazer. As pesquisas sobre Freire 

possibilitaram-me participar de eventos, ministrar palestras em escolas e universidades, 

produzir artigos para o jornal “O Estado do Maranhão”, sob os títulos: “Paulo Freire” (1996) 

e “Paulo Freire: o tema gerador” (2012), além de meu trabalho científico monográfico, sob o  

                                                           
1 Em relação ao gênero, adota-se a postura de Cortella (2011) com opção pela conotação masculina 

semelhantemente presente nos termos: ser humano, homem, educandos, educadores, professores, gestores e 

coordenadores pedagógicos, por exemplo. Ressalta-se, porém, não se tratar de linguagem sexista e muito menos 

de sugerir posição discriminatória. 
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título “A Educação Libertadora e a Prática Docente no Curso de Pedagogia, em São Luís- 

MA”. 

O Curso de Especialização em Orientação Educacional (1997-1998) ao ampliar minha 

compreensão sobre a prática educativa, suscitou o tema do trabalho de conclusão deste curso: 

“A importância da dimensão afetiva nas relações pedagógicas” à luz do pensamento 

freireano”. Em 2003, fui aprovada no concurso público, promovido pela Secretaria Municipal 

de Educação de São Luís, MA (SEMED) para a função de Coordenadora Pedagógica, 

iniciando minha atuação na formação continuada na Rede Municipal (desde 2003 até o 

presente), com professores das escolas municipais ludovicenses2. 

 Assumi a coordenação, em âmbito estadual, do Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE), de 2004 a 2006 e do “Programa Gestão Nota 10”, de 2009 a 2010. Em setembro de 

2010, iniciei uma nova experiência de trabalho na Supervisão de Programas e Projetos 

Especiais da Secretaria Estadual de Educação do Maranhão, no “Programa Brasil 

Alfabetizado” (PBA), como formadora do seu quadro técnico (onde estou até os dias atuais). 

Em decorrência dessa função, fui indicada para compor a Comissão Estadual de Alfabetização 

e Educação de Jovens e Adultos- CEAEJA (2010 a 2012). Também fiz parte da equipe de 

elaboração da Proposta de Formação Inicial e Continuada para os Profissionais da Educação 

da Rede Pública de Ensino do Estado do Maranhão, no Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento- PNUD.  

Na Secretaria Municipal de Educação de São Luís, MA comecei a participar do 

processo de formação continuada para coordenadores pedagógicos no período de 2003 a 

2013. E, em janeiro de 2014, assumi a formação continuada de coordenadores pedagógicos, 

na condição de formadora.   

Apesar dos anos de experiências vivenciadas no campo da formação de professores, 

tanto na escola (espaço formador por excelência), quanto nas Secretarias de Educação 

(espaços férteis de aprendizado e contradições), o cotidiano tem assinalado como premente a 

necessidade de ampliar as reflexões, análises e explicações sobre as questões implicadas no 

processo de formação de professores, sobretudo, referentes aos saberes advindos da prática, 

ainda mais, quando confrontados com documentos normativos que também carecem de 

aprimoramentos e atualizações. 

O estudo ora proposto “Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação de São Luís, 

                                                           
2 Ludovicenses são nominadas as pessoas nascidas em São Luís do Maranhão. 
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Maranhão: proposições para a construção de práticas formativas inspiradas no 

pensamento de Paulo Freire” resulta de inquietações da minha prática pedagógica, 

incluindo a participação ao ministrar a formação para professores, coordenadores pedagógicos 

e técnicos das secretarias de educação. Diversos desafios e contradições têm sido 

manifestados nesse processo, pois sempre acreditei e lutei por uma educação que humaniza, 

liberta, suscita sonhos, possibilita o diálogo e ajuda o ser humano a “ser mais”, tal como 

anunciam os princípios freireanos de educação. 

Estar na condição de formadora representa uma experiência ímpar para olhar a 

realidade da formação do professorado, ao mesmo tempo, que vem tornando latente a 

necessidade de proceder a uma análise crítica e buscar um entendimento ampliado sobre 

políticas públicas voltadas à formação. Nesse painel, destaca-se considerar a formação do 

ponto de vista de seus significados político-pedagógicos, metodológicos e ideológicos, 

incluindo aspectos sobre a intencionalidade dos documentos propostos, assim como dos 

saberes e práticas exigidos aos coordenadores e professores da educação de Jovens e Adultos.  

O que se objetiva, em última instância, é descobrir a relação existente entre esse 

contexto e os princípios freireanos, razão pela qual se reforça a pertinência do estudo em 

questão.  

Acredito que a opção por tal investigação atrela-se às motivações pessoais da 

pesquisadora, à relevância social e epistemológica do tema, às condições objetivas e 

subjetivas, à escolha do espaço acadêmico, à linha e grupo de pesquisa. Desse modo, a 

decisão pela Pontifícia Universidade Católica - PUC/SP por meio de uma pós-graduação 

Stricto sensu parece-me de relevante pertinência. Esta instituição destaca-se pela sua 

excelência acadêmica, pautada na produção do conhecimento aprimorado, com pesquisas 

relevantes que apresentam legitimidade teórica e aplicabilidade social, possibilitando espaço 

permanente de reflexões e debates que envolvem, em especial, o objeto de pesquisa em 

questão. E o acolhimento dessa temática efetiva-se por meio da “Cátedra Paulo Freire”3, 

âmbito no qual essa pesquisa encontra-se vinculada.   

Acredito ainda, que tal investigação possa contribuir para discussões, principalmente 

no que diz respeito à formulação de políticas públicas sobre os referenciais e documentos que 

                                                           
3 Criada em 1998, sob a direção do Programa de Pós-Graduação de Educação: Currículo da PUC/SP e 

coordenada pela Professora Ana Maria Saul.  Espaço singular para o desenvolvimento de estudos e Pesquisa 

sobre e a partir da obra de Paulo Freire, visando estudar criticamente o seu pensamento para compreendê-lo e 

reinventá-lo. A cátedra possibilita a releitura das obras de Paulo Freire, como por exemplo, a “Pedagogia do 

Oprimido”(1968), terceira obra mais citada em trabalhos da área humana no mundo. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso. Outras produções, também com base no pensamento freireano, entre 

elas: SAUL, A.; SAUL, A. M. Mudar é difícil, mas é possível e urgente: um novo sentido para o Projeto Político 

Pedagógico da escola. Revista Teias,v.14,n.33,2013.[dossiê especial ]. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso
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orientam a formação dos coordenadores pedagógicos e professores da EJA, mais 

especificamente, na Rede Municipal de Educação de São Luís, MA.  

Acredito também, que por meio do aprofundamento do estudo em questão, os saberes 

e práticas desses profissionais possam tornar-se permanentemente críticos, reflexivos, 

humanizadores e transformadores, tanto no estado do Maranhão, (local em que a pesquisa está 

circunscrita), como em nosso país. Daí porque a importância de se vislumbrar a possibilidade 

de contribuir com uma proposta de ações formativas que expressem concepções freireanas, 

considerando o binômio teoria e prática, aliadas a um processo coletivo de transformação da 

realidade.  

Assim, assumindo o meu processo de “inconclusão”, como dizia Freire, aventuro-me a 

aprimorar meu olhar investigativo para ampliar novos conhecimentos a partir da interface 

teoria e prática e ressignificar o meu fazer pedagógico, tornando-o mais consistente, 

atualizado, humanizador e eticamente comprometido. 

Lanço-me assim, nesse desafio, pois reconheço a complexidade e a necessidade de 

aprofundamento na busca do tema e de respostas à questão central desta investigação: Quais 

proposições, inspiradas no pensamento de Paulo Freire, podem contribuir para a melhoria 

das práticas de Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da Educação de 

Jovens e Adulto (EJA) da Rede Municipal de Educação de São Luís, MA? 

 

Decorrem então, os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral   

Analisar o processo de Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação de São Luís, MA, tendo em vista a 

melhoria das práticas formativas, inspiradas em referenciais freireanos.  

Objetivos Específicos  

 - Analisar bibliografia pertinente ao tema de investigação dessa pesquisa. 

 - Analisar propostas vigentes de Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação de São Luís, MA, no 

período 2014/2015. 
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- Analisar compreensões e percepções de coordenadores pedagógicos e professores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Rede Municipal de Educação de São Luís, MA, com 

vistas a identificar pressupostos subjacentes de educação e formação freireanos. 

- Identificar possíveis desafios advindos dos resultados da investigação de campo e 

documental que sirvam de base para a construção de proposições que redundem na melhoria 

da Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), da Rede Municipal de Educação de São Luís, MA, sobretudo na perspectiva da práxis 

freireana. 

 

Partimos do pressuposto de que a formação dos professores, em especial, a dos que 

atuam com jovens e adultos, tendencialmente não se encontra relacionada aos imperativos das 

reais demandas educacionais, e, para tanto, conduze-nos a uma necessária reflexão acerca das 

variáveis implicadas nesse processo formativo, considerando concepções/princípios e práticas 

dos professores, bem como, contextos sociais, históricos, entre outros.   

A temática “formação de professores” vem ganhando, nas últimas décadas, 

considerável espaço na literatura e nos debates das políticas educacionais. Enquanto 

reivindicação histórica dos educadores, em nosso país, destacam-se proposições diferenciadas 

sobre o assunto, desde a defesa de que essa formação seja feita em cursos, na universidade, 

até posicionamentos favoráveis à formação na modalidade a distância ou em cursos 

sequenciais. 

Assim, a questão formativa dos professores e sua relação com a prática necessita ser 

considerada sob a ótica de vertentes pedagógica, sociológica, histórica, política, entre outras, 

com o intuito de dimensionar concepções de formação dos docentes, em contextos diversos.  

No Brasil, registram-se preocupações com essa temática, mesmo que restritivamente, 

desde a Lei Geral do Ensino de 1827. No entanto, mais especificamente, na década de 1980 

buscou-se romper a concepção de formação docente fragmentada e tecnicista marcada pela 

Lei n. 5692/71, visto ter instituído níveis e habilitações diferenciados para a formação de 

professores e para os especialistas em educação.  

Aliada à intencionalidade de melhorar a qualidade da educação foram registradas, a 

partir da década de 1990, algumas iniciativas que garantissem mudanças no processo de 

reforma educacional. “Com base no modelo expansionista do ensino superior da década de 

1990, no âmbito das reformas do Estado, a configuração da formação de professores [...]”, 

segundo Freitas (2007, p.1208) surgiu como resposta a esse novo cenário.  
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Assim, mediante a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

n. 9394/96, entre as propostas incorporadas destaca-se a ampliação da modalidade de oferta 

de cursos que promovesse a formação docente presencial, especial e a distância. Registram-se 

também, as publicações do Parecer CNE/CP 09/2001 e da Resolução CNE/CP 1/2002 que 

instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em curso de licenciatura de graduação, esta compreendida como formação inicial em 

nível superior. O artigo 87, § 4º. da LDB determinou que até 2006, “somente seriam 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço”.  

Tais determinações impulsionaram e aceleraram um conjunto de iniciativas, tanto nas 

universidades quanto nos sistemas estaduais e municipais de educação, visando à formação 

inicial e continuada de professores. Porém, assistiu-se também, conforme demonstram Freitas 

(2007) e Cavalcanti (2011), a proliferação de cursos aligeirados e fragmentados de formação, 

os quais mais habilitaram (dimensão legal) do que “formaram”, de fato, os professores. 

No entanto, apesar de mudanças significativas terem ocorrido no campo da formação 

nas últimas décadas, concordamos com Gatti (2011, p. 27) ao afirmar que, “[...] a formação de 

professores está longe de ser um campo bem delineado”. Ao contrário, há nele uma 

pluralidade de vozes que, frente às distintas ideologias, defendem modelos que privilegiam 

aspectos muito diversos da profissão. Santiago e Batista Neto (2011) manifestam-se quanto à 

complexidade da formação de professores, afirmando que essa é uma atividade complexa, 

multirreferencial e institucionalizada.  

Tendo em vista tal contexto, esse estudo tenciona alargar o sentido da concepção de 

“formação”, entendida aqui, não como sinônimo de momentos eventuais, formais, realizados 

em curto período de tempo e caracterizados, por vezes, por situações aligeiradas de formação, 

nas quais, tendencialmente, predomina a transmissão de conhecimentos acumulados. Tal 

modelo de formação remete ao que se nomina de “racionalidade técnica”.4 Concordamos com 

Mizukami et al. (2002), quando afirma: 

Aprender a ser professor, nesse contexto, não é, portanto, tarefa que se 

conclua após estudos de um aparato de conteúdos e técnicas de transmissão 

deles. É uma aprendizagem que deve se dar por meio de situações práticas 

que sejam efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento de 

uma prática reflexiva competente. Exige ainda que, além de conhecimentos, 

                                                           
4 O modelo da racionalidade técnica apoia-se na ideia de acúmulo de conhecimentos ditos teóricos para posterior 

aplicação ao domínio da prática. Segundo o qual, a atividade profissional consiste em resolução de problemas 

instrumentais tornada rigorosa por intermédio da aplicação da teoria e da técnica científica. (SCHÖN,1983 

citado por MIZUKAMI, et al. 2002). 
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sejam trabalhadas atitudes, as quais são consideradas tão importantes quanto 

os conhecimentos. (MIZUKAMI, et al. 2002, p.12).  

Freire chama a atenção para essa questão mencionando que “[...] formar é muito mais 

que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas [...]. A ética faz parte do 

exercício da tarefa docente” (Freire, 1996, p.14), assim como, a “reflexão crítica sobre a 

prática”. (FREIRE, 1996, p. 38).  

Um dos pontos de reflexão do presente estudo, diz respeito à ampliação do sentido do 

processo formativo que defendemos/acreditamos, como aquele que leva em consideração a 

construção permanente do “humano”. O humano que tem por característica a inconclusão, o 

seu inacabamento e suas limitações. Enquanto ser humano histórico, como tal, 

permanentemente vai tornando-se curioso, indagador, ensinante, aprendente, ético, político e 

participante do mundo que o cerca. O humano que fica perplexo diante das possibilidades 

concretas de mudanças, que se questiona permanentemente.  

A opção teórica pela pedagogia de Paulo Freire (1995, 1996,1997, 2005) - entre outras 

produções - justifica-se pelo fato de que o lastro freireano expressa o compromisso com a 

educação democrática que tem como intencionalidade a libertação dos seres humanos e a 

transformação da sociedade, na busca da solidariedade e da justiça social. O pensamento de 

Paulo Freire é clássico e atual e tem demonstrado, por meio de múltiplas pesquisas, 

importantes contribuições na área da formação de educadores. Daí a consideração por 

asseverar que “a educação e a formação docente têm como substrato, a condição humana”. 

(grifo da pesquisadora). 

Por conseguinte, alarga-se também aqui, o sentido da formação, tomando-a como 

“formação permanente”, assim como é definida por Freire no texto “Educação Permanente e 

as Cidades Educativas”, publicado no livro “Política e Educação” (1995):  

[...] A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 

posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 

permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da 

consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo 

da história, ter incorporado à sua natureza “não apenas saber que vivia, mas 

saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais”. A educação e a 

formação permanente se fundem aí. (FREIRE, 1995, p. 20).   

Formação permanente é, então, compreendida como processo humanizador, dialógico 

e transformador, sustentado pelo tripé ação-reflexão-ação. “Formação permanente” toma 

como fundamento, para Freire, a inconclusão do ser humano em sua “vocação” de “ser mais”. 
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Pela ótica freireana, “no contexto teórico da formação permanente é indispensável a 

reflexão crítica sobre os condicionamentos que o contexto cultural tem sobre nós, sobre nossa 

maneira de agir, sobre nossos valores”. (FREIRE, 1997, p. 106).   

Freire (1996, p. 39) acrescenta:  

Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 

necessário à reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que se confunda 

com a prática. (FREIRE, 1996, p.39).  

Freire (2005) salienta que “A gente se forma educador, permanentemente, na prática e 

na reflexão sobre a prática”. (FREIRE, 2005, p.58). Assim sendo, a formação permanente 

possibilita trabalhar com as práticas que os educadores desenvolvem, ampliando assim sua 

compreensão sobre a escola, exercitando o diálogo e refazendo sua prática com ousadia. 

De acordo com Saul, A.M. (2000, p.8), “a formação sempre foi um tema muito caro a 

Paulo Freire”.  

Então, ao se reafirmar que a matriz conceitual do presente estudo encontra-se ancorada 

na concepção de “Formação Permanente” defendida por Freire (1995,2005), tenciona-se 

apresentar tal visão como um dos caminhos possíveis para ressignificar a formação dos 

educadores. Sendo assim, opta-se nessa investigação pelo emprego do termo “Formação 

Continuada”, no sentido de ir além de uma expressão que tem balizado documentos e 

propostas de formação das Secretarias e Universidades. Intenta-se analisar a formação 

continuada para, então, compreendê-la e aprofundar aspectos referentes aos seus limites e 

possibilidades. O desafio é, sem dúvida, rever os princípios, as concepções e os objetivos 

propostos, para assim, ressignificar e recriar formas de desenvolver a formação continuada 

que se pretende - humanizadora e transformadora.  

Outro alargamento que se considera necessário, diz respeito aos vários 

adjetivos/nomenclaturas/terminologias atribuídos à formação. Segundo o Dicionário da 

Língua Portuguesa5:  

[...] Formação: Nome feminino: 3- Conjunto de conhecimentos relativos a 

uma área científica ou exigidos para exercer uma atividade, instrução. 4- 

Conjunto dos cursos concluídos e graus obtidos por uma pessoa (formação 

acadêmica, formação técnica). 

                                                           
5 Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: 

 www.portoeditora.pt/língua.portuguesa/móbile-apps. Acesso em: 27 ago. 2016. 
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Continuada - Adjetivo feminino singular de continuado, que significa: 

ininterrupto, contínuo. 

Permanente: Que permanece duradouro, ininterrupto, constante, imutável, 

definitivo, vitalício. 

Como se pode notar, o significado da palavra ”formação” restringe-se à obtenção de 

acúmulo de conhecimento, domínio das disciplinas acadêmicas e/ou científicas, o que muitas 

vezes, acontece nos denominados “espaços formativos” de transmissão enciclopédica dos 

saberes. Os termos continuada e permanente têm, em princípio, o mesmo significado, porém, 

intencionalidades diferentes. 

A Formação Continuada, apesar de seu destaque nas discussões e nos interesses das 

pesquisas acadêmicas, não é uma temática nova. Apesar das mudanças significativas no 

campo da formação, não há como negar que já se gastou muita discussão, tinta, pesquisa e 

investimento na formação de professores e parece-nos que não chegamos a um denominador 

comum. Então, o que impede o desenvolvimento da formação para que, de fato, possa 

contribuir para uma prática docente que se modifique e venha produzir efeito na 

aprendizagem dos alunos?  

Elencamos aqui, algumas dificuldades apontadas por Gatti (2011), com base no 

diagnóstico da pesquisa denominada: “Formação Continuada de professores: uma análise das 

modalidades e das práticas em estados e municípios brasileiros”. O estudo envolveu 19 órgãos 

– 6 Secretarias de Educação e 13 Secretarias de Educação Municipais–, das quais seis são de 

capitais e sete de municípios de médio ou pequeno porte, envolvendo as regiões Norte, 

Nordeste, Centro - Oeste, Sudeste e Sul do país. Constatou-se: falta de continuidade política; 

falta de investimento, ou muito investimento sem retorno; formação que não leva em 

consideração os diversos contextos e os valores; baixo desempenho dos alunos; várias 

concepções e modelos; o excesso de teoria, ou a escassez dela; pura reflexão sobre a prática; a 

centralidade de práticas instrumentais; problemas da profissão docente; monitoramento e 

avaliações insuficientes; falta de tempo, espaço e curta duração para realizar as formações 

(aligeiramento); não consideração das necessidades dos professores, não consideração/ 

reconhecimento do professor como sujeito de sua prática; distanciamento entre a sala de aula 

e o aprendido na formação; a escola como foco da formação, entre outras. 

Ao elucidar aspectos relacionados à “Formação Permanente”, Imbernón (2009) agrega 

reflexões singulares ao afirmar que: “a formação permanente foi institucionalizada no século 

XX” e, na última etapa desse mesmo século, a formação permanente do professorado teve 

avanços, entre os quais, a crítica rigorosa à racionalidade técnico-formativa. E, continua: 
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[...] Para a formação permanente do professorado será fundamental que o 

método faça parte do conteúdo, ou seja, será tão importante o que se 

pretende ensinar quanto a forma de ensinar. (IMBERNÓN, 2009, p.9). 

Para Imbernón (2009) não se pode dicotomizar a formação, do contexto do trabalho; o 

contexto condiciona as práticas formativas. Reforça que a formação permanente requer um 

clima colaborativo. Requer conhecer a prática diária para aprender, a partir dela. A formação 

permanente do professorado não pode se separar das políticas que incidem nos docentes. A 

formação permanente deverá ajudar o professorado a descobrir suas teorias, organizá-la, 

fundamentá-la, revê-la, destruir ou construí-la de novo. É enfático ao afirmar que: “A 

formação permanente deve fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional 

do professorado potencializando um trabalho coletivo para transformar a prática”. 

(IMBERNÓN, 2009, p. 45). Daí porque considera que “[...] a prática educativa muda apenas 

quando o professorado quer modificá-la e não quando o formador diz”. (IMBERNÓN, 2009, 

p.105). 

Para tanto, ainda segundo Imbernón (2009, p.49), tem-se o apontamento de seis 

condições importantes no processo de formação permanente do professorado, de modo que 

esta deve: incidir nas suas situações problemáticas; desenvolver a colaboração; potencializar a 

identidade docente; criar comunidades formativas; ser introduzida no desenvolvimento do 

pensamento da complexidade. 

Refletindo ainda mais acerca dessa questão, Furter (1975) ao utilizar a expressão 

“educação permanente” exprime o seu entendimento da seguinte forma: 

A educação é mais que um conjunto de costumes ou conhecimentos que o 

homem deve adquirir uma vez para repeti-lo em seguida a vida toda [...].A 

educação é processo e não um bem; um processo de transformação graças ao 

qual o homem se desenvolve, informando-se, e reformando-se, informando e 

reformando os outros e o meio em que vive[...]. É uma maneira de “viver a 

vida”, de dar-lhe uma forma, de expressar no mundo a presença que se 

deseja. (FURTER, 1975, p. 111). 

Furter (1975) concebe a dimensão humana na formação, uma vez que, a educação não 

pode se reduzir a uma técnica de adaptação; é por meio dela que se assegura “a possibilidade 

de tornar a vida humana um processo permanente de formação”. (FURTER, 1975, p.113). 

Também destaca Furter (1975, p.112) que:  

[...] a finalidade da ação pedagógica é não somente fornecer informações 

pré-estabelecidas ou pré-fabricadas, mas também criar condições 

indispensáveis para que o homem possa formar-se e tornar-se agente de seu 
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desenvolvimento, em função da dinâmica das transformações. (FURTER, 

1975, p.112). 

Em relação à “Formação Continuada”, especialmente, no que concerne à implantação, 

implementação e importância, Gatti (2011, p.13 citada em Saul, A. 2015) menciona que: “[...] 

Ela é importante para que o professor possa atuar melhor no instável mundo globalizado [...]”. 

“Ela se faz necessária em razão de a formação inicial apresentar muitas limitações e 

problemas [...]”. Por sua vez, Candau (2011, p.51) citada em Saul, A. (2015, p. 27) pontua 

que “[...] para implantação de qualquer proposta que se proponha uma renovação das escolas 

e das práticas pedagógicas, a formação continuada dos professores passa a ser um aspecto 

crítico e importante [...]”.  

Vale ressaltar o cuidado que se deve ter ao atribuir aos professores a responsabilidade 

de todos os sucessos e insucessos do processo educativo, uma vez que são inúmeras as 

variáveis que contribuem para a moldura desse quadro. O desafio é muito maior, qual seja, o 

de possibilitar a construção e a (re) criação do conhecimento de forma autônoma, crítica e 

séria. 

O que se quer enfatizar é que o processo de formação é resultante do movimento 

contínuo de construção, (re) construção, aprendizagem, (re) aprendizagem, erros e acertos, 

com a intencionalidade de transformar.  

Sob essa perspectiva, Saul, A. (2015) acrescenta que: 

Na formação permanente freireana, o contexto concreto de atuação docente 

é, marcadamente, o ponto de partida da ação formativa, não se verificando a 

“clássica” prevalência da teoria sobre a prática, e sem que isso signifique 

converter a formação dos professores em um pragmatismo estéril. (SAUL, 

A.2015, p.47). 

Não há dúvida que a educação ultrapassa a visão cristalizada da educação permanente. 

Ela é permanente, porque o homem nunca está completamente formado, vai além da simples 

escolarização, pois o conhecimento precisa ser inovado. Logo, o objetivo da ação pedagógica 

não é somente fornecer informações, mas criar condições à construção pessoal e construção 

coletiva dos sujeitos. 

Faz-se necessário também, incluir nas agendas de formação que se quer permanente, 

princípios freireanos norteadores, quais sejam: a prática da escuta, do diálogo; o exercício da 

ética, da autonomia, da participação, da tolerância, além do respeito ao saber do educando e 

ao trabalho coletivo. Destaca-se também a necessidade premente de ressignificar os 

conteúdos, de modo que sejam contextualizados e impregnados de sentido, não 
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dicotomizando a teoria da prática, até porque, uma não se faz sem a outra. É nesse horizonte 

que a presente pesquisa se ancora. 

Ressalta-se, porém, que em consonância a essa visão, o Capítulo 4 (Referencial 

Teórico) apresenta de forma mais aprofundada o entendimento da formação permanente em 

Freire, assim como destaca as concepções nevrálgicas que sustentam o seu pensamento em 

relação à temática em questão. Vale-se também das importantes contribuições de 

pesquisadores que se alinham à Freire. São eles: Apple (1997,1998); Nóvoa (1998); Saul, 

A.M. (2000,2010,2016); Saul, A.M., Saul, A. (2013); André (2006); Feldmann (2008, 2009); 

Santiago e Batista Neto (2011); Sacristán (1999); Mizukami et al. (2002); Gatti (2010, 2011); 

Imbernón (2009); Furter (1975), entre outros.  

Tendo em vista os objetivos e o referencial teórico propostos, a presente  pesquisa 

afirma-se na abordagem qualitativa6, por se apresentar como aquela que mais coaduna às 

proposições investigativas do estudo em questão. 

Dessa forma, para esta investigação foram coletados dados valendo-se da pesquisa 

bibliográfica, da análise documental, além da pesquisa de campo. O levantamento relativo à 

pesquisa bibliográfica foi realizado mediante leitura e análise de publicações científicas, 

como: livros, dissertações, teses, artigos de periódicos, revistas, jornais, consulta em sites 

educacionais.  

Vale também ressaltar os encontros na Cátedra Paulo Freire da PUC/SP, coordenados 

pela professora doutora Ana Maria Saul, que contribuíram para a ampliação da pesquisa 

bibliográfica e para o exercício do diálogo desenvolvido entre os participantes da referida 

Cátedra. Os encontros foram ancorados em leituras freireanas e depoimentos, dando-nos uma 

compreensão ampliada do significado da relação político - pedagógica do processo 

permanente de formação, assim como o entendimento do rigor metodológico que o 

pensamento de Paulo Freire exige com o intuito de reinventá-lo e não apenas para reproduzi-

lo. 

A participação em Congressos, seminários, fórum, grupos de pesquisas; as disciplinas 

ministradas no Mestrado por professores competentes; a troca de experiências com os colegas 

mestrandos e doutorandos; as experiências da pesquisadora na rede municipal e estadual 

como formadora também possibilitaram uma compreensão mais ampliada do processo 

                                                           
6 A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar envolvendo as ciências humanas e sociais 

[...],assumindo tradições ou multiparadigma de análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da 

hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, adotando multimétodo  de investigação para o 

estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse 

fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. O termo qualitativo implica uma partilha 

densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa. (CHIZZOTTI, 2014, p.28). 
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formativo dos coordenadores pedagógicos e professores da Educação de Jovens e Adultos- 

EJA, assim como, da formação de professores na contemporaneidade.   

Tais fontes possibilitaram construir uma panorâmica sobre a área de investigação, 

complementada pela análise de dados oriundos de fontes documentais, especificamente, 

documentos legais federais e proposições produzidas pela Secretaria Municipal de Educação 

de São Luís - SEMED sobre políticas e propostas de Formação Continuada de coordenadores 

pedagógicos e professores, períodos 2014 e 2015.  

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados em campo foram: o questionário e a 

entrevista semiestruturada. Quanto ao questionário, esse foi respondido por Coordenadores 

Pedagógicos e Professores da EJA da SEMED-SL. Por sua vez, a entrevista semiestruturada 

foi realizada junto ao Coordenador Geral da Formação SEMED-SL e à Formadora da EJA. 

Tais instrumentos foram aplicados junto aos profissionais de 3 (três) escolas da Rede 

Municipal de São Luís, eleitas para o cenário da pesquisa.  

As questões direcionadas, tanto para os coordenadores pedagógicos, como para os 

professores, foram elaboradas a partir do conceito central - formação permanente - foram 

relacionados a ele conceitos freireanos como: diálogo; conteúdo significativo; 

problematização e transformação da realidade. Esse foi o entendimento relacional entre os 

conceitos, a orientar as categorias de análise dos dados coletados: formação permanente exige 

diálogo; formação permanente não se faz sem conteúdos significativos; formação permanente 

requer problematização; formação permanente possibilita transformação da realidade. 

É nessa perspectiva que a presente pesquisa se ancora. Por fim, acreditamos que esse 

estudo possa contribuir para rever os princípios, concepções, objetivos e ações que 

configuram a “formação continuada”, para assim, ressignificar e criar novas formas de 

desenvolver a Formação Continuada que se pretende permanentemente humanizadora e 

transformadora, sustentadas nos valores estéticos, éticos, social e políticos propostos por 

Paulo Freire. 

Consoante ao acima exposto apresenta-se a seguinte organização estrutural deste 

estudo: 

Capítulo 1.  Caminhos da Educação de Jovens e Adultos: alguns aspectos do percurso 

histórico brasileiro e maranhense. Apresenta-se de forma sucinta, a configuração da 

Educação de Jovens e Adultos na realidade brasileira e, em especial maranhense, a partir de 

aspectos históricos e sociais relevantes.  

Capítulo 2.  EJA e a Formação Continuada: o que registram os documentos da esfera federal 

e as proposições elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação de São Luís – MA. 
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Dedica-se este capítulo à análise dos documentos da esfera federal (LDB; Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos), assim como de proposições da 

SEMED (Proposta de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de São 

Luís, MA; Plano de Formação e Caderno dos/as Coordenadores/as Pedagógicos/as; 

Orientações para a organização do trabalho escolar), com a perspectiva de observar se os 

referidos documentos e proposições contemplam indicativos ao redimensionamento do 

processo formativo continuado com base nos referenciais freireanos de educação. 

Capítulo 3. Coordenador Pedagógico, formação e cotidiano escolar: um olhar a partir dos 

referenciais freireanos. Apresenta-se um resgate histórico (ainda que breve) do percurso e da 

função do Coordenador Pedagógico, assim como da estruturação da Formação Continuada de 

Coordenadores Pedagógicos na Rede Municipal de São Luís, Ma, além de tecer reflexões 

acerca do trabalho deste profissional, em diferentes realidades, à luz de referenciais 

freireanos. 

Capítulo 4. Pensamento de Paulo Freire: matriz teórico-conceitual da pesquisa. Ressalta-se o 

referencial teórico deste estudo com base nas reflexões, concepções e princípios balizadores 

do pensamento de Freire. Decorrem daí, as categorias de análise norteadoras desta pesquisa, 

quais sejam: formação permanente, diálogo, conteúdo significativo, problematização e 

transformação. 

Capítulo 5. Produção das narrativas: o caminho da pesquisa de campo. Destina-se a 

apresentar a trilha metodológica utilizada para a análise dos dados, destacando as 

compreensões e percepções dos sujeitos da / de pesquisa sobre o processo formativo da Rede 

Municipal de São Luís, MA, compondo assim, a tessitura da pesquisa de campo. 

Nas Considerações Finais - O inacabamento como dimensão da Inconclusão - apresenta-se 

alguns elementos indicativos configurados, até mesmo, como desafios à construção de 

proposições relacionadas à formação continuada de coordenadores pedagógicos de Jovens e 

Adultos para as Redes Públicas de Ensino do Estado do Maranhão, sob a ótica freireana. 

Dessa forma, responde-se à questão central desta investigação, bem como são consideradas 

outras indagações estimuladoras ao desenvolvimento de possíveis novas pesquisas. 
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1. CAMINHOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: alguns aspectos do 

percurso histórico brasileiro e maranhense 

Neste capítulo, sem pretender realizar um estudo profundo sobre o histórico da EJA, 

descreve-se e analisa-se os contextos históricos que repercutiram significativamente junto à 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, assim como estabelece - se uma aproximação para 

identificar processos que levaram à implantação de alguns programas dos governos do 

Maranhão voltados aos alunos desta modalidade, na tentativa de dimensionar e compreender o 

atual contexto atual dessa modalidade de ensino. 

  Esse movimento de busca ratifica o que afirma Paiva (1997): 

[...] É necessário trazer à tona a memória dos caminhos percorridos pela 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - sua história, mesmo sabendo-se o 

quanto tem sido negada aos que a ela têm direito, e do direito que, em si 

mesma, constitui. (PAIVA, 1997, p.1). 

Em tempos em que as informações tornam-se cada vez mais aceleradas, o processo de 

globalização manifesta-se de modo expressivo em esfera planetária, bem como as 

transformações e as inovações apresentam-se em espantosa velocidade. Para tanto, há de se 

considerar que a educação também necessita ser refletida e reconfigurada tendo em vista os 

movimentos do mundo contemporâneo. Destaca-se neste contexto, a Educação de Jovens e 

Adultos que, carece de ser repensada e compreendida, sobretudo em se tratando de um 

contingente que vem historicamente marcado por condições sociais restritivas, assim como 

por políticas educacionais notadamente precárias no que diz respeito aos investimentos.   

A busca por respostas ao “por que”? e “para que”? educar Jovens e Adultos implica 

também na preocupação  em saber “Quem são” e não apenas “Quantos são”, na tentativa de 

delinear o contingente desta modalidade de ensino para, de fato, assegurar a este, o acesso aos 

bens sociais, historicamente negados. Daí a importância e a necessidade de resgatar e 

ressignificar esse percurso histórico. 

1.1 Contexto Brasileiro 

Os pesquisadores voltados para o resgate da história da Educação de Jovens e Adultos 

revelam que essa modalidade tem início com experiências restritivas junto a essa população 

no Brasil Colônia (1549), com ações educacionais, de caráter religioso, voltadas aos povos 

brancos e indígenas, especialmente crianças e adultos indígenas, submetidos à catequese da 
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Companhia Missionária de Jesus. O objetivo era iniciar para a fé e alfabetizar na língua 

portuguesa, forma essa de responder prontamente aos interesses políticos da metrópole, 

apoiados pela coroa, uma vez que o governo de Portugal reconhecia a educação como meio de 

submissão e domínio político. Em 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, 

desintegrando, assim, um modelo de educação da época. A reforma educacional pombalina 

privilegiou o ensino superior, impulsionada pela vinda da família real para o Brasil, em 1808, 

com a intenção de investir na formação de engenheiros, militares e médicos. Vale ressaltar 

que esse contexto econômico marcado pelo trabalho escravo e pelo modelo de produção 

agrária, não encontrava-se focado na educação das massas, como nos afirmam Yamasaki e 

Santos (1999): “O modelo econômico e social não exigia uma ampla escolarização da 

população brasileira, o que permitiu deixar de lado a maioria dos analfabetos, não lhes 

garantindo o direito à educação”. (YAMASAKI; SANTOS, 1999, p.6). 

   Sob a responsabilidade do Império (1822) restrita à nobreza, a educação brasileira 

ficou submetida ao conhecimento formal e exclusiva às classes dominantes, o que fez com 

que o contingente de pessoas analfabetas se alargasse. A ênfase na exploração de mão-de-obra 

escrava impossibilitou pensar em direito à educação.  

. No entanto, a Constituição de 1824, que entrou em vigor dois anos após a 

Independência do Brasil e teve por modelo as monarquias liberais europeias, em particular a 

francesa, foi a primeira, mesmo que formalmente, a garantir como direito, a educação 

primária gratuita.  

O que se destaca é que durante a vigência da Constituição de 1824 não existiu 

atribuição precisa de competências entre as instâncias governamentais que pudessem 

promover, de fato, a educação primária gratuita. Houve sim, a criação de legislação ordinária 

pautando a descentralização, mas, no entanto, sua viabilização não foi concretizada, uma vez 

que, não foram estabelecidos projetos políticos que priorizassem a implantação do ensino 

fundamental público e gratuito no País, condição primordial à população como um todo.  

O Brasil, a partir da Proclamação da República (1889) passou a adotar uma nova 

forma de governo e de estado, ao se constituir em República Federativa. Vale lembrar que 

antes da promulgação da Constituição de 1891, alguns atos normativos surgiram tratando a 

questão da educação, como por exemplo: o Decreto n.7, de 20 de novembro de 1889, 

atribuindo aos estados a observância da instrução pública em todos os graus; o Decreto n.6, de 

19 de novembro de 1889, que estipulou como condição para o exercício da cidadania, a 

alfabetização das pessoas, entre outros, conforme assinala Cury et al. (1996). Ainda, segundo 

o autor, a educação foi objeto de debates, como “a proposição da organização do ensino 
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considerando as competências entre as esferas governamentais; a consideração da laicidade do 

ensino na escola pública; a obrigatoriedade e gratuidade da instrução pública primária”. 

Na Primeira República Brasileira, período que se estendeu da Proclamação da 

República, em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, o Brasil foi nomeado de 

Estados Unidos do Brasil, e teve promulgada a sua Constituição em 1891. 

No que se refere especificamente ao direito à educação, a Constituição de 1891 tratou 

tal questão nos artigos 35 e 72. Apesar das transformações estruturais do poder público no 

período da Proclamação da República, as oportunidades educativas não foram ampliadas 

significativamente, sobretudo no ensino primário. Para Teixeira (1969, p.295), “o ensino 

apresentava-se deficiente e o sistema adequado à estagnação social necessária à manutenção 

dos privilégios existentes”. 

 Por volta dos anos 1920, trinta anos depois da Proclamação da República, a população 

com mais de cinco anos ainda se encontrava analfabeta. Lutava-se pela oferta de escola com 

qualidade, e para que o Estado tomasse por responsabilidade a sua manutenção. 

Ainda, no contexto da Primeira República, nos anos 1925 e 1926 foi realizada uma 

revisão constitucional, com destaque para a reafirmação do dever do Estado em oferecer 

ensino à população como um todo, especialmente a instrução primária. Cury et al. (1996) 

assinala que ficou estabelecido à “União centralizar a instrução pública enquanto dever do 

Estado e direito do cidadão (...) para garantir a coesão nacional e o caráter nacional (...)”. 

Dessa forma, apesar de alguns avanços no que concerne à tentativa de sistematização da 

educação no país, as condições estruturais que poderiam promover o seu desenvolvimento, 

foram insuficientes. 

Foi no período da Revolução de 30 que a aconteceram proposições em direção à 

reformulação do sistema público de educação. Nesse contexto, reforça Jardilino (2014): 

Conhecida como educação de adultos, a trajetória dessa modalidade de 

ensino tem início na década de 1930, com a implantação do sistema público 

de educação elementar no país e o esforço do governo federal de inserir 

jovens e adultos não escolarizados nesse sistema. (JARDILINO, 2014, p.50). 

 O modelo econômico emergente da época passou a exigir do trabalhador o domínio, 

mesmo que rudimentar, da leitura e da escrita, apesar de o período da Primeira República ser 

marcado pela falta de oportunidade a todo cidadão de ter acesso à escolarização, restringindo-

se a atender a elite dominante. 

O “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, lançado em 1932, - assinado por um 

grupo de educadores e intelectuais – vislumbrava a possibilidade de intervir na sociedade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1891
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brasileira por meio da educação. Esse documento redigido por Fernando Azevedo, Anísio 

Teixeira, Lourenço Filho, entre outros, em meio ao processo de reordenação política 

resultante da Revolução de 1930, tornou-se marco fundamental de um projeto visando a 

reformulação educacional do país. Entre vários pontos propunha uma escola única, pública, 

laica, obrigatória e gratuita. Preocupados também com a formação docente, os pioneiros 

reivindicavam ações de reestruturação na formação dos professores da época, propondo entre vários 

quesitos, a criação do Conselho Nacional de Educação. 

Para efeito de elucidação, a primeira tentativa de criação de um Conselho na estrutura 

da administração pública, na esfera da educação, aconteceu na Bahia, em 1842, com funções 

similares aos boards ingleses e, em 1846, a Comissão de Instrução Pública da Câmara dos 

Deputados propôs a criação do Conselho Geral de Instrução Pública. A ideia de um Conselho 

Superior surgiu pelo Decreto n.8659, de 5 de abril de 1911, mediante a criação do Conselho 

Superior de Ensino. A ele seguiram-se o Conselho Nacional de Ensino (Decreto n.16.782-A, 

de 13 de janeiro de 1925) e o Conselho Nacional de Educação, mediante o Decreto n.19.850, 

de 11 de abril de 1931, conforme citado no portal do Ministério da Educação7. 

O ensino brasileiro a partir da Constituição de 1934, de certa forma, atingiu outros 

patamares ao considerar a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Educação – 

PNE, ao mesmo tempo, ao enfatizar a preocupação também com o ensino de adultos. Inclui-se 

nesta perspectiva, a afirmação do artigo 151, ao preconizar a responsabilidade dos Estados na 

organização do sistema educacional em consonância com as diretrizes estabelecidas pela 

União. 

Nos textos legais, foi na Constituição Federal de 1934, artigo 150, que apareceu a 

primeira referência ao Plano Nacional de Educação - PNE, mas sem estar acompanhado de 

levantamento ou estudo sobre as necessidades educacionais do país.8 

A Constituição de 1934 teve em seu texto a influência da Constituição Alemã, de 1919 

que trazia dispositivos relativos aos direitos sociais. O mérito do direito à educação foi 

expresso nos artigos 5º e 148 a 158. Especificamente, o artigo 149 caracterizou a educação 

como:  

[...] direito de todos a ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, 

cumprindo a estes proporcionar o acesso a brasileiros e estrangeiros 

domiciliados no país, de modo a possibilitar o desenvolvimento eficiente de 

valores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolver num espírito 

                                                           
7 Disponível em: www.portal.mec.gov.br Acesso em: 2 jun.2016. 
8 Disponível em: www2.camara.leg.br/plano-nacional-de-educacao/histórico. Acesso em: 2 jun.2016 

http://www.portal.mec.gov.br/
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brasileiro, a consciência da solidariedade humana. (BRASIL. Constituição 

de 1934).  

Tem-se a destacar também nesta Constituição: a competência do governo federal por 

fixar diretrizes para a educação, princípio que se tornou presente em todos os textos 

constitucionais, a partir de então; a difusão da instrução pública, em todos os graus, como 

atribuição da União e Estados, entre outros pontos. 

Dessa forma, parte dessa legislação foi absorvida pela Constituição de 1937, com 

destaque para a menção de dois novos parâmetros: um relacionado à importância também 

com o ensino profissionalizante e, outro voltado à obrigação das indústrias e sindicatos a 

oferecerem escolas profissionalizantes de aprendizagem, na área de sua especialidade, para os 

filhos dos funcionários sindicalizados9, para atender às demandas do mercado que o contexto 

à época exigia. 

A Constituição de 1937, outorgada em 10 de novembro de 1937, após o golpe de 

Estado tem conteúdo “pretensamente” democrático, porém com autonomia restritiva. No 

entanto, mantém o princípio da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino, conforme 

mencionado no seu artigo 130. 

O atendimento mais expressivo à clientela de Jovens e Adultos foi intensificado no 

início na década de 1940, conforme mencionado por Beisiegel (1974): 

Não mais se confunde com as práticas que a precederam na fase anterior. 

Uma legislação fragmentária, que não caracterizava um compromisso das 

administrações regionais para com a extensão dos serviços às populações 

adultas, e um pequeno número de escolas mantidas pelas iniciativas 

estaduais, municipais e particulares, e abertas aos reduzidos contingentes de 

adultos... Postula-se, agora, uma necessidade de educação de todos os 

habitantes adultos que deverão ser alcançados pela escola. (BEISIEGEL, 

1974, p. 67). 

 E, em 1942, com a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário passou-se a 

destinar 25% dos recursos para o Ensino Supletivo de Adolescentes e Adultos analfabetos. A 

primeira Campanha Nacional de Educação de Adultos teve como incentivador Lourenço 

Filho, mas foi o Primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos que contribuiu para 

                                                           
9 Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/evolucao-social-do-direito-a-educacao-de-jovens-e-adultos-

na-legislacao-brasileira/129175/#ixzz4D6bOmusa  Acesso em: 30 jun. 2016. 

http://www.webartigos.com/artigos/evolucao-social-do-direito-a-educacao-de-jovens-e-adultos-na-legislacao-brasileira/129175/#ixzz4D6bOmusa
http://www.webartigos.com/artigos/evolucao-social-do-direito-a-educacao-de-jovens-e-adultos-na-legislacao-brasileira/129175/#ixzz4D6bOmusa
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revitalizar o entusiasmo por essa “modalidade de ensino”.10 Assim, de acordo com Peixoto, 

citado por Paiva (1997), esse movimento,  

[...] vai tratar a educação de adultos dentro do processo político eleitoral, 

após um longo recesso de atividades e das modificações ocorridas em todos 

os setores do país após a Revolução de 30. É a busca rápida de incorporação 

da grande massa de analfabetos no processo de redemocratização do país, 

atendendo clamores dos postulados democráticos, na crença de que a 

educação pudesse ter um papel importante no funcionamento do regime 

democrático. (PEIXOTO, 1994 apud PAIVA, 1997). 

Diferentemente da Constituição anterior, a Constituição de 1946, promulgada em 18 

de setembro de 1946 após lutas e embates entre os constituintes, para por fim ao Estado 

autoritário trouxe vários princípios de cunho social. A Constituição de 1946, artigo 166, 

Título VI – Da Família, da Educação e da Cultura, declara que “a educação é direito de todos 

e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios da liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana”. Nota-se a determinação pela busca por uma educação como direito de 

todos. 

 No Brasil, a primeira Campanha de Educação de Adultos foi efetivada no ano de 

1947. Nesse período, a alfabetização e a educação de adultos começaram a ser delineadas. A 

Campanha foi instituída pelo governo federal, ainda nos moldes de uma alfabetização 

tradicional, porém vale ressaltar, que essa iniciativa permitiu debates sobre a temática. 

Iniciou-se nesse período também, o ensino supletivo em vários municípios. De certa forma, 

tal ensino incentivou a matrícula em cursos profissionais ou pré-profissionais.  

Nas décadas de 50 e 60, segundo Lourenço Filho (1965) ocorreram grandes 

transformações na educação brasileira face a expansão significativa da alfabetização.   

A partir da década de 1950, as discussões sobre o analfabetismo foram intensificadas, 

incluindo propostas com base no serviço de rádio educação.  

As Escolas Radiofônicas tinham como função, entre outras, alfabetizar através do 

rádio. O uso desse recurso possibilitava atender alunos adultos nos mais longínquos pontos do 

Estado e também possibilitava a mediação entre o aluno e sua realidade. Essa modalidade foi 

utilizada pelo Movimento de Educação de Base - MEB, Movimento de Cultura Popular- 

MCP, e pelo Centro Popular de Cultura – CPC. O intuito era organizar as massas populares 

para o exercício de um papel mais político, lutando pela alfabetização para todos e 

questionando a própria estrutura social da época.  

                                                           
10 [...] antes, apenas denominada como Educação de Adultos. A história dessa modalidade de ensino tem início 

na década de 1930, com a implantação do sistema público de educação elementar no País e o esforço do governo 

federal de inserir os jovens e adultos não escolarizados nesse sistema. (JARDILINO, 2014, p. 50). 
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A década de 1960 fomentou, sem dúvida, as reflexões e discussões sobre o 

analfabetismo, em especial, o analfabetismo de adultos.  

No entanto, tem-se a destacar o protagonismo de Paulo Freire, em Pernambuco, no que 

se refere à alfabetização de adultos. Isto porque, Freire, no início dos anos 60, criou um 

método baseado na realidade desse adulto a ser alfabetizado. Como a maioria era composta de 

analfabetos trabalhadores, Freire resolveu trabalhar a alfabetização trazendo para a sala de 

aula a realidade do mundo do trabalho. Mas não foi só no conteúdo que Freire inovou. Ele 

trabalhou a leitura crítica do mundo, sem isso, a leitura da “letra” não teria sentido.  

A obra de Paulo Freire representou o salto qualitativo no ensino da leitura: análise 

crítica da realidade a partir da própria realidade, para compreendê-la e transformá-la. Esse foi 

o sentido maior da alfabetização, segundo Marques, Zanata e Minguili (2009). 

Mesmo diante de todo cerceamento no período de ditadura, mantiveram-se relevantes 

no cenário histórico e político da educação brasileira, as expressivas experiências 

desenvolvidas pelo educador popular Paulo Reglus Neves Freire. Com ele surgiram novas 

concepções da Educação de Adultos, com identidade, especificidade e proposta pedagógica 

peculiares. Suas concepções multiplicaram-se tanto nacional como internacionalmente, 

representando um marco de ressignificação para a Educação de Adultos. 

Seu pensamento retratava a educação como prática da liberdade e sinalizava para a 

necessidade urgente de transformação da realidade opressora, com a exigência de 

experiências educativas que considerassem os oprimidos. Freire vislumbrava uma 

aprendizagem que não asfixiasse a liberdade, que pudesse ir além da “codificação es 

descodificação mecânica”; aprendizagem desenvolvida por meio da leitura crítica do mundo e 

que respeitasse o conhecimento vivido pelo educando sob o referencial da humanização. 

Vale ressaltar que o Movimento de Cultura Popular - MCP, também representou em 

um movimento de vanguarda para a época. Foi fundado em 13 de maio de 1960, expandiu-se 

em todo o Estado de Pernambuco. Levantava a bandeira da conscientização política e o 

confronto entre a educação elitizada e educação popular.  

Segundo Cunha e Góes, 1985 citado por Jardilino (2014), o Movimento tinha os 

seguintes objetivos: promover a educação de crianças, adolescentes e adultos; proporcionar a 

elevação do nível cultural do povo; e colaborar para com a melhoria das suas condições 

materiais e atender a um dos objetivos da educação qual seja, desenvolver plenamente as 

potencialidades do ser humano, promovendo sua inserção no mercado de trabalho. (CUNHA; 

GÓES, 1985 apud JARDILINO, 2014, p.56). 
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Freire foi convidado pelo Ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, do governo de 

João Goulart para coordenar a Comissão de Cultura Popular, do Ministério de Educação e 

Cultura - MEC. Esse trabalho teve ampla repercussão em quase todas as capitais, atingindo 

número significativo de pessoas para atuarem como coordenadores dos Círculos de Cultura. 

Estabeleceu-se como meta a criação de 20.000 (vinte mil) Círculos para atender a dois 

milhões de analfabetos, valendo-se como suporte dos programas radiofônicos destinados à 

alfabetização de adultos. Um dos materiais didáticos elaborados (em 1962) como norteador 

desse processo de alfabetização foi a cartilha, intitulada “Livro de Leitura para Adultos”, ou 

“Cartilha do MCP” 

Em 1961, o MEB foi criado sob a influência do pensamento social cristão, abrangendo 

as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Trouxe para o debate a relação educação e 

trabalho e as atividades desenvolvidas no meio rural que serviram de base para a organização 

do currículo com conteúdos da realidade do homem e da mulher do campo 

Ainda na década dos anos 1960, o sistema educacional brasileiro foi reorganizado pela 

primeira Lei das Diretrizes e Base - LDB de 1961. Sua tramitação política ocorreu entre 

conflitos: de um lado, a defesa da escola pública, e do outro, a defesa da escola privada. A 

referida Lei abriu caminhos para a privatização do ensino, privilegiando as classes abastadas, 

afastando da escola aqueles que não tinham condições de pagá-la. Em cumprimento ao 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, foi elaborado, pelo então, Conselho 

Federal de Educação, o primeiro Plano Nacional de Educação – PNE11. 

No Rio de Janeiro, em 1962, surgiu o Centro Popular de Cultura - CPC, no interior da 

União Nacional dos Estudantes - UNE. As ações, inicialmente, aconteciam apenas nas áreas 

de teatro, cinema, música popular, literatura e artes plásticas; a expansão do CPC ocorreu 

graças às unidades móveis, também chamadas de UNE Volantes, como esclarece Oliveira, 

citado em Jardilino (2014): 

[...] Após a participação dos seus integrantes no 1º. Encontro Nacional de 

Alfabetização e Cultura Popular, realizado em 1963, os CPCs passaram a 

atuar prioritariamente, com alfabetização de Adultos. (OLIVEIRA, 1989 

apud JARDILINO, 2014, p. 53). 

 Foi em Angicos, uma cidade do Rio Grande do Norte (RN), em 1963, que Paulo 

Freire abriu as portas para a possibilidade de uma educação libertadora apresentando uma 

                                                           
11 PNE. Documento- referência da política educacional brasileira, para todos os níveis de governo, contempla um 

diagnóstico da educação no país e, a partir deste, apresenta princípios, diretrizes, prioridades, metas e estratégias 

de ação para enfrentamento dos problemas educacionais do país. Fonte: www.portal.mec.gov.br 
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proposta de alfabetização emancipatória para Adultos. Considerando o significado histórico 

da cidade de Angicos, Francisco das Chagas Fernandes, Coordenador da Comissão “Paulo 

Freire, 50 anos de Angicos”, ressalta em Gadotti (2014, p.14) que: “Angicos, além de um 

símbolo de luta contra o analfabetismo no Brasil, é marco da universalização em todos os 

graus, superando a visão elitista”. 

A experiência da alfabetização de Adultos, em Angicos foi iniciada no dia 18 de 

janeiro de 1963, com aula inaugural de Paulo Freire, na presença de Aluizio Alves, 

governador do estado do Rio Grande do Norte, à época. A cerimônia de entrega de 

certificados aos que haviam se alfabetizado (cerca de 300) foi realizada em 2 de abril de 1963.  

Essa proposta visava um trabalho diferenciado, não apenas uma metodologia com seu 

passo a passo compreendia uma integração entre teoria e prática para ampliar a visão de 

mundo do alfabetizando, numa relação “mediatizada pelo diálogo”, com a participação de 

homens e mulheres na conquista do direito de expressarem suas ideias por meio da palavra.  

Tratava-se de um “Projeto de Vida” que possibilitava ao alfabetizando, “escrever sua 

vida e ler sua realidade” para transformá-la. O projeto tinha como objetivo principal 

“alfabetizar e politizar”, exigindo assim, ações diferenciadas, tendo em vista a natureza das 

proposições. Uma proposta jamais dissociada do processo da leitura e da escrita, jamais 

hierarquizada, verticalizada e fragmentada. A pesquisa da investigação temática, do universo 

vocabular, da tematização e problematização eram “carregadas de sentido”, configurando-se 

em uma aprendizagem coletiva e solidária, contribuindo assim, para a formação de cidadãos 

autônomos. 

Ainda em 1963, foi criada a Comissão Nacional de Alfabetização encarregada de 

construir o Plano Nacional de Alfabetização- PNA, que tinha como base o Método Paulo 

Freire, aliada à meta de alfabetizar cinco milhões de brasileiros/as e, para tanto, elevar o nível 

cultural das classes populares. O referido Plano criado em janeiro de 1964, foi abafado e 

extinto no mesmo ano, visto como ameaça às posições teórico - práticas, posições essas tidas, 

como inconcebíveis para uma ordem política que representava os interesses do capital.  

A experiência de Angicos tornar-se-ia uma experiência piloto do Programa Nacional 

de Alfabetização, lançado em janeiro de 1964. Para os políticos, mais uma oportunidade de 

ampliar o eleitorado, mas para Freire a possibilidade de uma educação popular como política 

pública. Paulo Freire foi preso e acusado de subversivo por propor uma alfabetização para a 

conscientização, partindo para o exílio. 
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Nesse contexto, afirmam Fernandes e Terra (1994): 

[...] Angicos foi palco da primeira aplicação,em grande escala, do método 

Paulo Freire. A experiência foi tão bem sucedida que logo se difundiu por 

todo o país, incomodando as forças políticas mais retrógradas e sendo 

liquidada pelo golpe de 64. (FERNANDES; TERRA, 1994). 

Enfatizam Maria Clara di Pierro, Orlando Joia, Vera Masagão Ribeiro (2001) que, 

apesar da violenta repressão do governo militar,  

[...] O exílio não impediria, entretanto, que o educador Paulo Freire 

continuasse a desenvolver no exterior sua proposta de alfabetização 

conscientizadora, utilizando palavras geradoras que, antes de serem 

analisadas do ponto de vista gráfico e fonético, serviam para sugerir a 

reflexão sobre o contexto existencial dos jovens e adultos analfabetos. (DI 

PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). 

 No que tange, ainda, a esta questão, é preciso considerar que as valiosas contribuições 

de Freire sedimentaram as discussões e as reivindicações da Educação Popular, nascidas nas 

lutas sociais e nos modelos radicais de educação, inspirando participação, autonomia e 

politização. Assim, essa educação, como reforça Beisiegel (1974),  

[...] que se impunha às imaginações enquanto dimensão necessária da 

utopia era, também, o instrumento de preparação dos homens para a 

construção da nova sociedade. (BEISIEGEL, 1974, p. 57).  

O desenvolvimento da educação não formal foi campo fértil para o Estado se 

desobrigar da tarefa de prestar serviço para atender aos Jovens e Adultos. Certo é que, as 

vozes que lutavam pela emancipação do povo, foram abafadas. Sobre esse período, afirma 

Feitosa (2008): 

[...] De acordo com alguns analistas desse contexto, não fosse o golpe militar 

de 1964, que abortou o movimento no país, talvez estivéssemos hoje vivendo 

outra situação, com certeza menos injusta e excludente. (FEITOSA, 2008, 

p.35). 

Após o golpe e suas ações inibidoras, o governo delegou espaço ao “terceiro setor”, 

para que os programas e a escolaridade de adultos pudessem ter continuidade. Sendo assim, a 

Educação de Adultos ficou sob a responsabilidade do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

– MOBRAL que, apesar de implantado em dezembro de 1967, somente iniciou suas 

atividades em setenta. Seu objetivo principal era “erradicar o analfabetismo e oferecer 

condições aos jovens e adultos para iniciar ou prosseguir seus estudos”. Diferentemente do 
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que vinha sendo apresentado nas campanhas de alfabetização de adultos, iniciadas por 

Lourenço Filho e Paulo Freire. O Mobral concentrava-se no ensino da leitura e escrita e de 

alguns conhecimentos matemáticos. No entanto, esse movimento ao longo da década de 70, 

  

[...] diversificou sua atuação visando a sua sobrevivência e, mais para o final 

do período, a responder às críticas em relação à falácia dos números que 

apresentava como resultado ou à insuficiência do domínio rudimentar da 

escrita e da leitura que era capaz de promover. (DI PIERRO; JOIA; 

RIBEIRO, 2001). 

 
Diante do exposto, evidencia-se que apenas o domínio mecânico da leitura e da escrita 

não garante ascensão de vida. O referido Movimento, mesmo afirmando que sua metodologia 

era pautada no diálogo, privilegiando o universo vocabular dos educandos, como propunha 

Freire, o material didático elaborado para utilização em todo o país, evidenciava uma prática 

incoerente. 

Apenas um adendo, no período de governo ditatorial foram impostos alguns projetos 

de radioeducação. Entre eles, o Projeto Minerva, programa de rádio implantado pelo governo 

federal voltado à educação dos adultos, que esteve sob a coordenação do então, Serviço de 

Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. A divulgação desse programa foi 

decorrente de decreto presidencial e da Portaria Interministerial n.408/70, que determinava a 

transmissão da programação “educativa”, em caráter obrigatório. 

O Projeto Minerva tinha entre suas finalidades, segundo documentos da época: 

complementar o trabalho desenvolvido pelo sistema regular de ensino, possibilitar a 

promoção da educação continuada, elaborar textos didáticos de apoio aos programas 

instrutivos. Segundo a proposta, auxiliar o ouvinte no aprendizado era um dos objetivos. 

Sendo assim, foram produzidas cartilhas para que o conteúdo fosse acompanhado pelo 

ouvinte. Esse material era gratuito e trazia explicações e atividades para serem desenvolvidas 

no Radioposto, com o auxílio de monitor. A eficiência desse projeto sempre foi questionada, 

pois as aulas não levavam em conta a diversidade cultural de seus alunos. Não havia a 

preocupação em partir do conhecimento que os alunos já possuíam, eles eram colocados na 

posição de “consumidores de informações”. (BARROS, 2008). Na década de 1980 esse 

projeto foi extinto. 

Do ponto de vista da legislação, a LDB n. 5692, de 1971 dedicou somente um artigo 

ao ensino de Jovens e Adultos. Pelo art. 24 foi instituído o Ensino Supletivo, de caráter 
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compensatório, que previa “suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não 

a tenha seguido ou concluído na idade própria”.   

Em 1979, Paulo Freire, depois de 16 anos exilado, volta para o Brasil com disposição 

para reaprendê-lo. Na UNICAMP e PUCSP retoma suas atividades docentes. 

Ao final da década de 1980, a Educação de Adultos passou a denominar-se Educação 

de Jovens e Adultos. E, em 1985, o MOBRAL foi extinto, sendo substituído pela Fundação 

Educar.  

Em 1989, Paulo Freire que se encontrava frente à Secretaria Municipal de Educação 

da Cidade de São Paulo, lançou o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos -MOVA-

SP, que contou com a participação e parceria da sociedade civil e do Estado. A proposta era 

desenvolver uma alfabetização a partir da leitura crítica da realidade, numa visão dialógica 

emancipatória, pautada em uma concepção libertadora de educação. O papel do 

professor/alfabetizador aqui era intervir como mediador de um processo de construção do 

conhecimento. A experiência de sucesso do MOVA-SP motivou sua implementação em 

outros estados, constituindo- se assim, a Rede Mova - Brasil. 

O Governo Collor (1990) desativou a Fundação Educar, relegando ao segundo plano, a 

educação de Jovens e Adultos, apesar de anunciada no discurso do Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania- PNAC. Em agosto de 1991, na época, José Goldemberg, Ministro 

da Educação, expos objetivamente sua posição sobre a alfabetização de adulto em uma 

declaração ao Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, afirmando: 

O adulto analfabeto já encontrou seu lugar na sociedade. Pode não ser um 

bom lugar, mas é seu lugar. Vai ser padeiro, vigia de prédio, lixeiro ou 

seguir outras profissões que não exigem alfabetização. Alfabetizar o adulto 

não vai mudar muito sua posição dentro da sociedade e pode até perturbar. 

Vamos concentrar os nossos recursos em alfabetizar a população jovem. 

Fazendo isso agora, em 10 anos desaparecerá o analfabetismo. (PAIVA, 

1997, p. 7). 

A declaração reitera, mais uma vez, o descaso para com a Educação de Adultos, 

negando o direito a esse contingente de receber uma educação de qualidade, assim como, 

assimilar novos saberes e desenvolver uma outra identidade e cultura. 

 Em 1994 foi constituída a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos. 

Apenas para efeito complementar, o Conselho Nacional de Educação - CNE, órgão colegiado 

integrante do Ministério da Educação, foi instituído pela Lei n.9131, de 25/11/95, com a 
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finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições 

normativas, deliberativas e de assessoramento ao referido ministério.12 

Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – 

LDBEN, n. 9394/96, instituiu-se a regulamentação da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

como modalidade da Educação Básica, sendo diferenciada do ensino regular, conforme 

prevista na Seção V, do artigo 37:  

[...] A Educação de Jovens e Adultos permanece apenas destinada àqueles 

que não tiveram acesso à continuidade de estudos no Ensino Fundamental e 

Médio na idade própria. (BRASIL. MEC. LDBEN 9394/96, art.37). 

Mesmo diante dos entraves ao desenvolvimento da educação de adultos por parte do 

governo, iniciativas não governamentais apareceram com o intuito de reduzir o índice de 

analfabetismo persistente junto aos Jovens e Adultos na educação básica. Um dos projetos 

para o alcance desse objetivo foi o Programa de Alfabetização Solidária- PAS (1996), assim 

denominado inicialmente, no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002)., 

posteriormente nominado Alfabetização Solidária – ALFASOL. Esse programa restringiu-se 

nos primeiros anos, às regiões Norte e Nordeste, por apresentarem alto índice de 

analfabetismo e baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH.  A ALFASOL foi 

transformada em Organização Não Governamental - ONG. Muitas iniciativas foram 

desenvolvidas, como afirmam Diniz e Vasconcelos (2004): “com a ideia de que tais ações 

compõem o que falta na educação para promover qualidade e permanência dos sujeitos nos 

bancos escolares”. (DINIZ; VASCONCELOS, 2004, p. 163). 

Ainda sobre essa questão, ressalta-se a importância do trabalho desenvolvido pela 

ONG ALFASOL, escolhida como um dos dez Programas de Alfabetização mais bem 

conceituados do mundo, por trabalhar pela diminuição do índice da taxa de analfabetismo nas 

últimas décadas em nosso país. Obteve o reconhecimento do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira- INEP. O ALFASOL foi extinto, pelo então, presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

em 2003.  

Outra iniciativa significativa foi a realização da V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos – CONFINTEA, em 1997, na Alemanha (Hamburgo), em que foi 

declarado o direito de todas/as à educação continuada ao longo da vida.  A VI CONFINTEA 

                                                           
12 Disponível em: www.portal.mec.gov.br Acesso em: 20 jun.2016. 
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foi realizada no Brasil, em 2009 e teve como objetivo central, o exame global da educação e 

da aprendizagem de Jovens e Adultos. 

Em 1998, com o patrocínio do MEC, foi elaborada e publicada a Proposta Curricular 

para o 1º segmento EJA. 

  Assim, apesar da garantia legal da “Educação para todos”, o Brasil chegou em 2000 

com um índice de 13,6% de analfabetos, entre pessoas de 15 anos ou mais, segundo dados do 

IBGE (2000). De acordo com o site oficial do Ministério da Educação - MEC, no país, 1.928 

municípios apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse total, 90% 

encontram-se localizados na região Nordeste. (BRASIL, 2011). Em 2012, a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, também revelou elevado índice de 

analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, o que representou em aumento de 12,9 

milhões para 13,2 milhões de pessoas, se comparado com o ano de 2011. Portanto, o 

analfabetismo no Brasil é ainda uma realidade, evidenciando uma dívida social para com 

cerca de 15 milhões de pessoas. Como uma das medidas para o enfrentamento desse quadro, 

foi lançado em 2003, o Programa Brasil Alfabetizado - PBA, cujas orientações, critérios e 

procedimentos para sua execução são dispostos em Resoluções anuais.  De acordo com a 

Resolução CD/FNDE n. 52 de 11 de dezembro de/2013, artigo 2º, o PBA tem como objetivo 

universalizar a alfabetização de jovens de 15 (quinze) anos ou mais, adultos e idosos, 

notadamente a Inclusão dos idosos, tendo em vista que, 32,5% da população brasileira a partir 

de 60 anos, ainda encontra-se analfabeta conforme relatório divulgado pela Subsecretaria de 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (2003). Reconhece-se também, que os idosos 

possuem experiências, crenças, esperanças e sonhos acumulados, incluindo a expectativa pela 

continuidade dos estudos em níveis mais elevados.  

Entre as muitas iniciativas governamentais realizadas com a intenção de reduzir o 

índice de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais, salienta-se o Plano Nacional de 

Educação- PNE (2014/2024). Este plano prevê na Meta 9 e na Meta 10, “a possibilidade de 

converter as estratégias em oportunidade de fortalecer a educação de jovens e adultos nas 

redes públicas de ensino”, conforme assinala o Observatório do PNE13.  

[...] Meta 9. 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. 

                                                           
13 Observatório do PNE. Trata-se de uma plataforma online que tem por objetivo monitorar os indicadores 

referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação – PNE e de suas respectivas estratégias. 

Fonte: www.observatóriodopne.org.br  Acesso em: 1 jun.2016. 

 

http://www.observatóriodopne.org/
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(12 estratégias). Meta10.Oferecer no mínimo, 25% das matrículas de 

educação de Jovens e Adultos nos Ensinos Fundamental e Médio,na forma 

integrada à educação Profissional. (11estratégias). (BRASIL. PNE, 2014/ 

2024). 

Espera-se que as metas e estratégias sejam concretizadas, pois nossa história recente 

nos revela frustrações sucessivas pelo não alcance das propostas enunciadas para a superação 

do analfabetismo.  Apesar de inúmeras iniciativas, a luta em defesa pela Educação de Jovens e 

Adultos emerge de uma nova compreensão. Não é uma luta em vão, é um compromisso 

político e não um desafio para simplesmente ”erradicar” o analfabetismo, como se fosse “erva 

daninha” “chagas”, “enfermidade”. Não, analfabetismo é uma das “expressões concretas de 

uma realidade social injusta”, como tão bem defendeu Freire.  

As distorções históricas tendem fazer parecer que a culpa do jovem ou adulto por não 

ter estudado é pura e exclusivamente de si próprio, quando na realidade, tal condição é 

resultante de um sistema injusto e perverso. Ainda em se tratando de distorções, a EJA, por 

muitos, é vista como uma maneira de alfabetizar quem não teve a oportunidade de estudar na 

idade certa, como se houvesse a idade certa para estudar e para a aquisição de novas 

experiências e vivências, como realça o Parecer: 

A Educação de adultos não deveria resumir-se a ser pensada como 

recuperação de algo não aprendido no momento adequado e, tampouco, deve 

seguir os critérios e referenciais da educação regular de crianças. Tomamos 

por pressuposto que o adulto não volta para a escola para aprender o que 

deveria ter aprendido quando criança. Para além do legítimo desejo de 

reconhecimento social e, não raro, de sobrevivência econômica ele busca a 

escola para aprender conhecimentos importantes no momento atual de sua 

vida, conhecimentos que lhe permitam desenvolver e construir 

conhecimentos, habilidades, competências e valores que transcendam os 

espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 

reconhecimento do outro como sujeito. (BRASIL. CNE. PARECER CNE 

11/2000). 

 Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (2001) estabeleceram que os profissionais que trabalham com a EJA necessitam de 

preparo além das exigências formativas, tendo em vista a complexidade dessa modalidade de 

ensino.  Já no âmbito do currículo, foi elaborada a Proposta Curricular para o 2º segmento do 

Ensino Fundamental -5ª a 8ª séries, em 2002. O referido documento se prestou a traçar um 

perfil dos professores de EJA, porém não enfatizando a necessidade de uma política de 

formação. 

Em relação às políticas para a educação de Jovens e Adultos, Carvalho (2015) ressalta: 
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Eleito em 2002, o governo Lula ( PT, 2003-2006 e 2007-2010) trouxe 

consigo a esperança que a EJA pudesse ser valorizada, sendo tratada de 

forma adequada e com a urgência necessária. Suas principais iniciativas 

nessa área foram:  A criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade- SECADI, ligada ao MEC, o PBA, o Programa 

Fazendo Escola e a criação do Fundeb, que passa a abarcar a EJA, em 

substituição ao Fundef. Houve ainda iniciativas e mudanças com o PDE. 

(CARVALHO, 2015, p. 101). 

Importa ainda destacar que iniciativas como: A criação da Diretoria de Políticas de 

educação de Jovens e Adultos – DPEJA; Fórum/EJA; CONFINTEA; Encontro Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos – ENEJA; Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos – CNAEJA; Exame Nacional de Certificação de Competência Jovens e 

Adultos – ENCCEJA; Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de EJA- PROEJA; Programa Nacional do Livro Didático-

EJA- PNLD/EJA; Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo – PROCAMPO; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

PRONATEC/CAMPO, entre outras, contribuíram para avanços significativos, porém muito 

ainda se tem a fazer. 

Sob essa ótica, a possibilidade de recuperar os direitos negados durante anos, é sem 

dúvida, grande avanço, porém sem a garantia efetiva dos direitos legitimados. Fica notória, 

então, a correlação com a formulação de políticas públicas, pois ao analisar o financiamento 

público da EJA no Brasil, no período de 1985-1999, Di Perro (2002) apud Carvalho (2015) 

afirma que: “O investimento nessa modalidade de ensino esteve em patamares reduzidos, sempre 

abaixo de 1% da despesa total com educação e cultura... Em geral, o investimento feito na EJA era o 

menor dentre todas as etapas e modalidades de ensino”. (Di Pierro, 2002 apud Carvalho, 2015, p. 

229). 

Ao analisar o contexto histórico da EJA no Brasil, observam-se avanços como também 

descontinuidades de programas em cada governo. É perceptível a necessidade de 

compreender a EJA sob uma perspectiva de educação como direito, incluindo a garantia de 

formações específicas, que permita aos educadores refletir criticamente sobre suas práticas. 

Porém, diante desse cenário preocupante, permeado por desafios, tensões e incertezas, torna-

se imperioso considerar com profundidade o desafio da inclusão social, possibilitando, de 

fato, o direito fundamental de acesso à educação. 
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1.2 Contexto Maranhense 

O Estado do Maranhão, situado na Região Nordeste, com uma população estimada em 

6.904.241 de habitantes, segundo IBGE (2010), até 2015, não foge ao contexto do Nordeste 

como um todo.  Pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram a oportunidade de frequentar a 

escola na “idade regular” encontram-se distribuídas em todos os municípios (217) que o 

formam. Assim, são 117 municípios do Estado que apresentam índices de analfabetismo 

superiores a 35%, sendo que, 19,3% desse total corresponde ao contingente de analfabetos da 

faixa etária de 15 anos ou mais. (IBGE, 2010).   

Historicamente, o Estado do Maranhão constituiu-se com altos registros de 

analfabetismo, grande contingente de população pobre, rural e negra, em contextos das 

diferentes organizações políticas brasileiras, nos quais a oferta de escolarização a estas 

parcelas da sociedade não eram, se quer, pensadas, ofertadas e exigidas. Provavelmente por 

essa razão, os registros encontrados são esparsos ou ainda em construção.  

E, tendo em vista a escassez de material produzido sobre a Educação de Jovens e 

Adultos no Maranhão (quando acessado o banco de dados da Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA, pela pesquisadora), sobretudo, no que diz respeito a uma temporalidade 

histórica dessa modalidade de ensino no referido Estado, optou-se por evidenciar as 

iniciativas voltadas para a oferta de escolarização às mencionadas camadas da população 

maranhense tanto as voltadas para sua alfabetização quanto aquelas ofertadas em turno 

noturno com vistas ao mercado de trabalho. Também destacamos os índices de analfabetismo 

de pessoas com 15 anos ou mais e os programas elaborados e implementados, nas últimas 

décadas, assim como políticas e ações desenvolvidas pelos Governos do Estado do Maranhão 

voltados à redução do índice de analfabetismo no Estado. 

Com base nas pesquisas de Motta (2009), apresentadas na obra “Alfabetização 

Educadora de Jovens, Adultos e de Idosos Maranhenses” são destacados alguns aspectos 

históricos no que se refere à educação de jovens, adultos e idosos para a realidade 

maranhense. 

A autora comenta que, historicamente, os projetos de alfabetização no Brasil ao serem 

gestados e implantados, tiveram como elemento fundamental a faixa etária. Se não fosse 

omitida a caracterização da pessoa a ser alfabetizada, todos reconheceriam o aspecto histórico 

fundamental tratar-se de indígenas, afrodescendentes, mulheres, pessoas brancas pobres.   

Nesta perspectiva, é relevante a atuação do Padre Antônio Vieira (1608-1697) na luta 

contra a escravidão dos índios, numa época em que era “normal” ter escravos. Depois de um 
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tempo fora do Brasil, como embaixador, retornou ao Maranhão com o objetivo de libertar os 

índios injustamente cativos.  

Em 1661 ele foi expulso do Maranhão, pelos senhores de escravos que não aceitavam 

suas ideias. Padre Vieira vislumbrou cenários de desigualdade social e de discriminação, 

sobretudo junto aos indígenas, afrodescendentes, mulheres e pessoas brancas pobres. E, em 1° 

de abril de 1680, foi assinada a lei que proibiu a escravidão indígena, como resultado de sua 

atuação, porém efetivada somente a partir de 1751. 

Um dos episódios históricos do Maranhão encontra-se também associado à 

alfabetização e escolarização, incluindo nesse processo, a população adulta. Assim é que a 

Balaiada, uma experiência emblemática de resistência no Maranhão ocorrida entre os anos de 

1839 a 1841, mantinha escolas para negros, adultos e crianças.  

A Casa dos Educandos e Artífices, inaugurada em 1842, tinha o objetivo de acolher os 

moços pobres, maiores de 10 anos, para serem sustentados e receberem a instrução primária, 

princípios religiosos e aprenderem os ofícios de mecânico, alfaiate, sapateiro, carpinteiro, 

serralheiro, ferreiro, encanador e funileiro.  

O Colégio Nossa Senhora da Glória, fundado em 1844, que funcionou por 20 anos, só 

atendia ao sexo feminino, ministrava aula noturna para as mulheres da sociedade de São Luís, 

com um detalhe interessante: elas usavam véu a fim de que não fossem reconhecidas como 

analfabetas. 

No ano de 1854 foi instalada a Escola Agrícola do Cutim, primeira escola agrícola do 

Estado, que funcionou até 1865. Esta escola e a Casa dos Educandos e Artífices constituíram-

se nas primeiras tentativas de atender aos jovens da população carente do Estado. Por outro 

lado, elas respondiam às necessidades econômicas ao preparar mão de obra especializada, 

reforçando o caráter dual da educação vigente.  

Por quase meio século, o Estado do Maranhão foi fortemente dominado por 

oligarquias, traduzido por um contexto perverso de injustiça social, miséria e atraso de toda 

ordem.  

Beisiegel (1974), ao tratar da reforma do ensino da Província do Maranhão, em 21 de 

julho de 1870, menciona o estabelecido sobre a criação da escola noturna para adultos, 

afirmando que: 

O homem do povo que vive do salário encontra nessas escolas a instrução 

que não pôde adquirir na infância e, sem prejuízo do trabalho, habilita-se a 

compreender melhor os seus direitos e deveres de cidadão e pai de família. 

Não tendo, porém, a lei de orçamento consignado fundos para as 

gratificações prometidas aos seus professores, não teve essa disposição da lei 
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a desejada execução. No entanto, algumas particulares abriram e sustentaram 

essas escolas noturnas, mais ou menos frequentadas. A Sociedade, em 11 de 

agosto, abriu cursos noturnos. A afluência de alunos nos diversos cursos 

abertos na capital indica que o povo compreende as vantagens da instrução. 

(BEISIEGEL, 1974, p. 60 e 61). 

Ainda segundo Beisiegel, o relatório datado de 1871, contabilizava 57 alunos que 

frequentavam as escolas noturnas. No relatório de 1872 foram registradas 10 aulas noturnas 

de ensino elementar para adultos. E, no relatório de 1884, mencionada a existências de seis 

escolas noturnas na Capital, São Bento, Rosário, Bacurituba, Turiassu e Caxias. Em 1887, 

havia cinco escolas noturnas funcionando na Capital, com 60 alunos frequentes. Dois anos 

depois, foi criado o Curso de Comércio, noturno anexo ao Liceu – Lei n. 226, de 1899, que 

funcionou até o início do século XX. 

Mas, a instalação da República não proporcionou significativas transformações no 

Maranhão para a população mais carente, que continuava sem as condições básicas de 

educação, saúde e saneamento. E, conforme os dados de Meireles (2015, p. 356), o Maranhão, 

em 1900, contava com 29.745 habitantes, sendo 98,19% católicos, 75% analfabetos, tendo 

86% da população rural.  

Em 1907, de acordo com Buzar (1984, p.2), havia no Maranhão um total de 259 

escolas, atendendo em torno de 14.000 educandos, sendo: 244 escolas de nível primário, 11 

escolas de ensino médio e 04 de âmbito profissional ou técnico. Quadro que denota o pouco 

investimento na educação do povo maranhense e que se fará presente por várias décadas. 

E, quanto à oferta de cursos noturnos para a população carente, Nunes (2000) relata 

que, em 1915, o Colégio São Francisco de Paula, pertencente ao Instituto dos Irmãos 

Maristas, oferecia o Curso Comercial, no turno noturno, o qual foi reconhecido pela 

Associação Comercial do Maranhão em 1920.  

Porém, no referido ano, a situação de analfabetismo no Maranhão ainda estará 

presente, pois de uma população de 874.337 habitantes, 735.906 não sabiam ler e escrever, 

sendo, portanto, uma carência generalizada, conforme dados apresentado por Motta, Nunes, 

Silva e Amorim (2012). Dez anos depois, o Estado do Maranhão apresentava uma frequência 

de 21.940 alunos, dos quais 282 matriculados no ensino supletivo, o que traduz o pouco 

investimento para a superação deste quadro. 

O índice de analfabetos maranhenses em 1940 era de 1.334.320, em números 

absolutos, passando a 2.060.567, na década seguinte. Somente no governo de Eugênio Barros 

(1951-1956), a Diretoria da Instrução Pública foi elevada ao nível de Secretaria de Estado, 

como Secretaria de Educação e Cultura, com urgente missão de enfrentamento do alto grau de 
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analfabetismo no Estado. E as ações desenvolvidas refletiram-se no Censo de 1960, na 

discreta queda de seus percentuais de 78,28% para 69,85%. (MEIRELES, 2015). 

Convém registrar que o MEB, entre os anos de 1960, atuou no Maranhão, assim como 

em treze estados brasileiros (Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso) e no território de 

Rondônia. Seu o objetivo era desenvolver um programa de educação de base por meio da 

instalação de quinze mil escolas radiofônicas com recepção organizada nas zonas rurais das 

áreas subdesenvolvidas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de organizar as 

comunidades para as reformas de base e estrutura agrária do país. (FÁVERO, 2006, p. 4).  

Neste período, no governo de Newton Bello (1961-1965) foi criada a Comissão 

Executiva de Planejamento Educacional, com vista a superar o quadro de analfabetismo da 

população maranhense. Em 1967, foi implantado no Maranhão, o “Projeto João de Barro”, no 

governo de José Sarney (1966-1970), com o objetivo de garantir às crianças do meio rural a 

possibilidade de acesso à escola e, concomitantemente aos jovens e adultos, a possibilidade de 

superação do analfabetismo. Apesar dos avanços e sucessos obtidos, o referido Projeto não foi 

absorvido pelo sistema educacional do Estado do Maranhão, resultando mais adiante, em sua 

extinção; e o índice de analfabetismo recuou somente 6,37%, registrando 65,40%, no Censo 

de 1970. Neste ano foi iniciada, em cadeia nacional, a série de cursos do Projeto Minerva, 

transmitindo aulas dos cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, produzidos pela 

Feplam e pela Fundação Padre Anchieta. No Maranhão, estas eram difundidas pela emissora 

de rádio do Estado, abrangendo seus diversos municípios. 

Nesse espaço de tempo, o ensino supletivo se consagrou efetivamente pela Lei n. 5692 

de 1971 e foi se expandindo e ocupando espaços tanto na esfera federal como estadual. 

Apesar de ter sido muito questionado, tendo em vista aos objetivos propostos, entre eles, o de 

“habilitar para o prosseguimento de estudo em caráter regular” (LDB, art.38) teve ampla 

expansão, uma vez que buscava atender também as demandas da educação de jovens e 

adultos. 

E, inserindo-se no âmbito das iniciativas federais para a erradicação da alfabetização, 

o Estado do Maranhão por meio de seus governos estaduais e municipais desenvolveu ações 

relativas ao Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL (1967), Fundação Educar 

(1985), Programa de Alfabetização Solidária (1996).  

Cabe registrar, portanto, os índices de analfabetismo, segundo Censos das décadas de 

1960 a 1990:  
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Quadro 1. Índice de analfabetismo em percentual e em números absolutos, Estado do 

Maranhão, períodos de 1960 a 1991  

ANO PERCENTUAL NÚMEROS ABSOLUTOS 

1960 64,4% 1.073.328 

1970 65,4% 1.630.142 

1980 57% 1.875.509 

1991 48,8% 2.048.596 

Fonte: IBGE.Censos demográficos. 

 
Notas: 

1 - o critério adotado pelo IBGE adotado foi: “não sabe ler nem escrever”.  

2 - para o cálculo da década de1960, o índice considerou “pessoas com 10 anos e mais de idade”. Porém, nos 

censos posteriores, o critério do IBGE considerou as “pessoas com 5 anos e mais” . 

3 - nos anos de 1970 e 1980 foram incluídas as pessoas “sem declaração”.  

 

 

Quadro 2. Índice de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, em percentual, Estado 

do Maranhão, períodos 1991, 2000 e 2010   

ANO PERCENTUAL 

1991 40,69% 

2000 27,09% 

2010 20,44% 

Fonte: www.deepask.com 

Nota: pessoas com 15 anos ou mais. 

 

Observa-se que, apesar dos decréscimos percentuais dos índices de analfabetismo no 

Maranhão, em números absolutos, estes ainda representam uma parcela significativa de sua 

população. 

E, para melhor entendimento da realidade em questão, o Estado do Maranhão 

implantou programas do governo federal (aqui, especialmente voltados à EJA), como foi o 

caso do Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação de Jovens e Adultos - 

“Recomeço” (2001), lançado pelo MEC. Tornou-se referência, o livro “Programa Vamos Ler: 

http://www.deepask.com/
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escrevendo uma nova página na história da Educação de Jovens e Adultos no Maranhão” 

(2002, p.23), o qual explicita a utilização do termo “Recomeço”. 

[...] Induz ao entendimento de que é preciso recomeçar, juntar esforços e 

conjuntamente reiniciar a luta pela promoção da Educação de Jovens e 

Adultos. (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. SEEDUC, 2002, 

p.23). 

Recomeçar como? Se a descontinuidade das políticas é frequente; se as iniciativas de 

propostas para a educação de Jovens e Adultos são reduzidas; se os indicadores da taxa de 

analfabetismo de Jovens e Adultos continuam elevados?  

A alternativa foi a implementação de Programas com a intenção de contribuir para 

com a diminuição das defasagens nos campos educacional e social. Em 2002, ao ser lançado o 

“Programa Vamos Ler”, tinha-se por objetivo geral: 

[...] Contribuir para a formação de cidadãos, promovendo a alfabetização da 

população de 15 anos ou mais do Maranhão. (GOVERNO DO ESTADO DO 

MARANHÃO. SEEDUC, 2002, p.27). 

O Programa contabilizou resultados positivos em várias regiões do estado. Na região 

do Alto Turi - MA, o Programa envolveu 10.291 alunos/as, 304 professores e 18 professores 

orientadores14. Porém, os dados que revelariam o número de alunos alfabetizados e o número 

de professores capacitados não foram encontrados. 

Outro Programa oriundo do Governo Federal e implementado pelo Estado do 

Maranhão foi o “Brasil Alfabetizado” (2003), com o objetivo de: 

[...] Universalizar a alfabetização de jovens de 15 anos ou mais, adultos e 

idosos: contribuindo para a progressiva continuidade dos estudos em níveis 

mais elevados, promovendo o acesso à educação como direito de todos em 

qualquer momento da vida. (BRASIL. Resolução CD/FNDE n. 52, de 11 

dez. 2013). 

O “Programa Brasil Alfabetizado – PBA”, ainda em funcionamento no Estado do 

Maranhão, tem apresentado avanços significativos, porém a falta de acompanhamento e de 

recursos suficientes para a sua implementação, como por exemplo, a formação, tem 

inviabilizado melhores resultados15.  

                                                           
14 Disponível em: www.imirante.globo.com    Acesso em: 24 jul. 2016.  
15 Para a obtenção de informações complementares alusivas ao total de alunos já alfabetizados e de quantos 

alfabetizadores/coordenadores foram disponibilizados para esse Programa, indica-se o site: http:// 

www.sistemabrasilalfabetizado.fnde.gov.br/. Acesso em: 17 jul. 2016.  

 

http://www.sistemabrasilalfabetizado.fnde.gov.br/
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Merece também destaque a construção do “Plano de Alfabetização Educadora de 

Jovens, Adultos e Idosos do Maranhão – PAEMA”, Governo Jackson Lago (2008-2011) que, 

segundo Linhares e Leite (2009),  

[...] obteve contribuição de 10 Fóruns Regionais de Alfabetização de Jovens 

e Adultos e idosos, em 130 municípios maranhenses com representantes de 

prefeitos, secretários de educação, conselheiros, dirigentes escolares, 

educadores e educandos, preferencialmente de EJA, sindicatos, movimentos 

sociais, coletivos plurais, somando a participação de 1.200 participantes. 

(LINHARES; LEITE, 2009, p.19-20). 

 O PAEMA estipulava entre seus objetivos: 

[...] Alfabetizar 769.886 maranhenses, educando-os como uma forma de 

potencializar trajetórias de cidadania escolar, endereçadas a estimular 

exercícios cotidianos de autonomia, tanto no que se refere às participações 

públicas e políticas, quanto àquelas mais circunscritas à esfera existenciais. 

(LINHARES; LEITE, 2009, p.171). 

Vale ressaltar os conceitos e as reflexões que o PAEMA leva em consideração em 

torno dos direitos dos idosos, no que diz respeito ao acesso à educação. O referido Plano 

expressa, pela primeira vez, uma proposta de Alfabetização de Jovens e Adultos que 

contempla os idosos. 

Assim, no que se refere às diferentes faixas etárias convivendo e trocando saberes na 

mesma sala de aula, corroboramos com Nunes e Ramos (2016), quando reforçam a 

importância das relações intergeracionais afirmando que: 

[...] reconhecer a intergeracionalidade em nosso cotidiano requer também 

compreender a riqueza e reforçar o convívio e a solidariedade entre as 

diferentes gerações, promover práticas e oportunidades de aprendizagem 

intergeracional e desconstruir verdades estanques e padronizantes para nos 

abrirmos ao que Paulo Freire nos provocou ao longo de suas obras e de sua 

vida: abrimo-nos ao diálogo e à mudança, assumindo uma postura dialógica, 

o que exigirá de nós humildade, tolerância, respeito, solidariedade, tempo de 

ser e de estar, de olhar, de sonhar, perceber e sentir, curiosidade, alegria e 

esperança, criticidade, ética e estética e amorosidade. [...]. (NUNES; 

RAMOS, 2016, p.65). 

Os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pelo PAEMA foram avaliados 

pelo Movimento de Educação de Base - MEB, em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação do Maranhão - SEEDUC/MA. (Governo Roseana Sarney). Os depoimentos dos 

resultados positivos atingidos por esse Plano de alfabetização foram registrados por Manhas; 

Villarim (2010). Outros Programas também foram implantados com a finalidade de apresentar 

propostas de alfabetização, demonstrando resultados positivos, como: “Movimento de 



53 

 

Educação de Base- MEB”; “Sim eu Posso”; “Banco do Brasil Educar- BB”, “Educar”, entre 

outros. 

Outro ponto a assinalar foi a descontinuidade de políticas voltadas à EJA, redundando 

em sensação de recomeço sempre, de abandono e de recursos gastos indevidamente. 

Tomando por base os contextos históricos (brasileiro e maranhense), percebe-se que a 

elaboração de programas, propostas, diretrizes, fóruns e metas, sem sombra de dúvida, 

geraram iniciativas e avanços consideráveis, porém, o modo como as ações foram executadas 

reforçam a dívida social imensa para com os sujeitos da EJA que, por direito, esperam pela 

sua alfabetização e sua inserção “de fato” no contexto social, como cidadão. 

O desafio é superar o analfabetismo, atribuindo às formulações de políticas um 

significado ampliado no que concerne às questões sociais e políticas, para além dos dados 

estatísticos. É preciso que se conheça quem são, de fato, esses sujeitos que buscam 

transformar sua forma de ver o mundo e serem vistos. A superação desse quadro está 

estritamente vinculada às políticas, entre elas, às voltadas para a formação inicial e continuada 

dos professores. É preciso compreender a EJA como educação de direito fundamental da 

pessoa humana, porém somente a possibilidade de recuperar esses direitos não basta, é preciso 

lutar, de forma incansável, pela sua efetivação.   
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2. EJA E A FORMAÇÃO CONTINUADA: o que registram os documentos da esfera 

federal e as proposições da Secretaria Municipal de Educação de São Luís,MA 

O presente capítulo visa analisar criticamente se os documentos da esfera federal e as 

proposições da SEMED para a Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos de 

Jovens e Adultos para a Rede Municipal de Educação de São Luís, MA, (período de 2014 e 

2015) anunciam referenciais freireanos. Para tanto, foram selecionados os seguintes 

documentos: 1- Da esfera federal: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB Lei n. 

9394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA / 

Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de julho de 2000 (Anexo A); 2- Proposições da Secretaria 

Municipal de Educação para a Formação Continuada dos Profissionais da Educação da 

Rede: Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria de Educação de São 

Luís (Anexo B); Plano de Formação Continuada para os (as) Coordenadores (as) Pedagógicos 

(as) (Anexo C) e Caderno dos(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as): orientações para a 

organização do trabalho escolar (Anexo D).  

 Ressalta-se que a opção por analisar os documentos e as proposições acima 

mencionados deve-se à necessidade de relacionar produções, que especificamente asseguram 

e apresentam elementos norteadores ao estabelecimento da EJA, sobretudo no que tange à 

formação continuada, com impacto para a realidade atual da cidade de São Luís, Maranhão. 

Daí porque, optou-se por realizar um recorte no que concerne à seleção dos documentos e das 

proposições em questão.   

Esclarece-se também, que a intenção não é proceder a uma análise profunda sobre a 

política de educação da Rede municipal de São Luís, MA, (pois encontramos pesquisas que 

tratam especificamente desta temática), mas sim, centrar o foco analítico sobre o “eixo 

formação” (no contexto das ações formativas voltadas à EJA). Portanto, intenta-se verificar 

criticamente a pertinência dos documentos e das proposições assinaladas no que se refere ao 

oferecimento de possíveis indicativos – referenciais e/ou princípios freireanos – como aportes 

teóricos à formação continuada dos coordenadores pedagógicos e professores, incluindo os 

que atuam na modalidade EJA. 
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2.1 Documentos da esfera Federal 

2.1.1 Diretrizes e Bases da Educação - LDB n. 9394/1996 

É oportuno ressaltar que as discussões sobre a formação de professores foram 

efetivamente ampliadas na década de 1990, incentivada principalmente pela aprovação da Lei 

das Diretrizes e Bases da Educação - LDB n. 9394/96, cujo artigo 62, da referida Lei, trata da 

formação de docentes para atuação na Educação Básica. 

[...] far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 

na modalidade normal. (BRASIL.MEC. LDB n. 9394/96,art. 62).   

O inciso III, do artigo 63 determina que “as instituições formativas deverão manter 

programas de formação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. 

Além disso, estabelece no §4º do artigo 87 que até o fim da Década da Educação (2006) 

“somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço”.  

Tais determinações impulsionaram e aceleraram um conjunto de iniciativas, tanto 

pelas Instituições do Ensino Superior quanto pelos sistemas estaduais e municipais de 

educação, visando à formação inicial e continuada de professores. Porém, assistiu-se também, 

conforme demonstram Freitas (2007) e Cavalcanti (2011), “a proliferação de muitos cursos 

aligeirados e fragmentados de formação que mais habilitaram (dimensão legal) do que 

formaram, de fato, os professores”. Assim, se as ações de formação de professores, de modo 

geral, têm revelado formas fragmentadas e aligeiradas com restrita atenção das políticas 

públicas, então, o que assinalar sobre o “sofrido histórico” dos educadores que trabalham com 

jovens e adultos?  

A LDB, Seção V do capítulo II, trata da Educação de Jovens e Adultos – EJA, seção 

esta composta apenas por dois artigos (art.37; art.38), conforme abaixo explicitados: 

Art. 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. 

§ 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 características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
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§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Art. 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. 

§ 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. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (BRASIL. MEC. 

LDB n.9394/96). 

O que se destaca é que pela LDB n.9394/96 garante-se a conquista da Educação de 

Jovens e Adultos, como modalidade de educação/ensino - há documentos que assinalam 

modalidade de educação, em outros, como modalidade de ensino - não mais como um 

apêndice da Educação Básica. O Estado tem a responsabilidade de prover os meios e os 

esforços para a sua efetivação. Tem-se por desdobramento, a necessidade de preparação de 

professores para atuarem junto a esse segmento. 

Essa legislação circunscreve-se também a uma realidade que tem notório índice 

elevado de pessoas analfabetas de 15 anos ou mais, o que, em certa medida, representa 

avanço. Porém, para se pensar a EJA no atual contexto é preciso considerar além da simples 

oferta dessa modalidade. Não basta apenas a garantia dessa modalidade na forma da lei. Faz-

se premente rever e repensar as políticas públicas para o atendimento dessa modalidade de 

ensino nos seus vários aspectos, inclusive, a garantia de esforços e recursos para que as ações, 

de fato, se concretizem.  

Sobre essa questão, Moura (2009)16 enfatiza que: 

[...] Os professores que se propõem ou se impõem à ensinagem de jovens e 

adultos, em sua maioria, não têm a habilitação e a qualificação especial para 

tal. São quase sempre professores improvisados. (MOURA, 2009, p.46). 

Moura (2009) ainda explicita a necessidade de formação para que os professores 

possam desenvolver suas atividades pedagógicas, sem ignorar os contextos, a história e a 

especificidade que essa “modalidade de educação/ensino” exige. Essa exigência foi realçada 

                                                           
16 Dados obtidos inicialmente pelo Dossiê Temático: “Educação de pessoas jovens, adultas e idosas” e, 

posteriormente publicado no formato artigo sob título “Formação de Educadores de Jovens e Adultos: realidade, 

desafios e perspectivas atuais”,em 2009, de autoria de Tânia Maria de Melo Moura.Esse texto é uma versão 

ampliada e atualizada da exposição realizada no II Seminário de Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacionais 

promovido pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional, do Departamento de 

Filosofia e Ciências Humanas, Colegiado do Curso de Pedagogia e Pró- Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista, 29 de agosto de 2008. 

(MOURA, Tânia Maria de Melo. Formação de educadores de jovens e adultos: realidade, desafios e perspectivas 

atuais. Práxis Educacional, v. 5, n.5, p.45-72, jul./dez. 2009) 
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pelo Parecer CEB/CNE 11/2000: “Trata-se de uma formação em vista de uma relação 

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

podem ser ignoradas”. (BRASIL. CEB/ CNE, 2000). 

O que a LDB n.9394/1996 prevê (ao menos no papel) em relação aos conteúdos da 

EJA?  Jardilino (2014) esclarece que:  

[...] Os conteúdos curriculares na EJA deverão estar orientados para a prática 

social e para o trabalho, por meio de uma metodologia que considere o perfil 

desse aluno, sua maturidade e experiências anteriores. O que pressupõe um 

professor especializado, cuja formação transcende o proposto pelo curso de 

licenciatura. (JARDILINO, 2014, p. 120). 

Encontra-se aqui um indicativo freireano com relação aos “conteúdos”, aquele que 

deve levar em conta a realidade do aluno, que deve ser respeitado e ampliado, a partir da visão 

de mundo dos educandos. Freire (1996) reafirma essa ideia quando menciona: “Não posso 

desconsiderar o saber de experiência feito. A leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra”. (FREIRE, 1996, p.81). 

Sem dúvida, é para esses sujeitos que necessitam tornarem-se críticos e conscientes da 

realidade que os professores precisam estar preparados. 

Para tanto, faz-se necessária uma formação que possa atribuir a cada docente o sentido 

epistemológico e político do seu fazer, ao mesmo tempo, que possibilite o desenvolvimento 

de práticas e fazeres diferenciados - formação esta com base em uma postura crítica e 

reflexiva.   

2.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos - 

Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de julho de 2000 

A partir da elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio, em 1998, iniciou-se questionar e configurar as Diretrizes 

para a EJA consubstanciadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos - Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de julho de 2000.  

Destaca-se que a íntegra dos conteúdos propostos nesse documento encontra-se 

disponível no portal do MEC (http://www.mec.br).No entanto, o presente estudo focaliza 

mais detalhadamente o artigo 17, uma vez tratar da Formação Inicial e Continuada de 

profissionais para a EJA.  

http://www.mec.br).no/
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 Assim, sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos - EJA 

(BRASIL. MEC, 2000), no item VIII que faz referência à Formação Docente, Soares (2003) 

citado por Moura (2009, p.53) esclarece que:  

[...] Estabelecem que o preparo do profissional que trabalhará na EJA deve 

incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, 

aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino. 

(MOURA, 2009, p.53). 

A Resolução CNE/CEB n.1, de 5 de julho de 2000 ao estabelecer as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos, prevê alguns dos pontos que 

seguem:17 

Art. 17 – A formação inicial e continuada de profissionais para a 

Educação de Jovens e Adultos terá como referência as diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio e as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, apoiada em: 

I – ambiente institucional com organização adequada à proposta 

pedagógica; 

II – investigação dos problemas desta modalidade de educação, 

buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente 

contextualizadas; 
III – desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e 

prática; 

IV – utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 

apropriados às situações específicas de aprendizagem. (BRASIL. MEC. 

Resolução CNE/CEB n.1, 5 jul.2000).  (grifo da pesquisadora). 

O referido documento, apesar de apresentar aspectos importantes para que a formação 

se efetive, não faz referência à necessidade de uma política pública de formação para EJA, 

desconsiderando a precariedade das situações formativas, estruturais e funcionais (promoção 

de condições dignas de trabalho e/ou do conhecimento teórico e prático aos professores, entre 

outras). 

A Resolução CNE/CEB n.1, de 5 de julho de 2000 (inciso II), parece se aproximar de 

alguns princípios da pedagogia freireana ao “propor a investigação dos problemas, buscando 

soluções contextualizadas”. É imperioso que a formação do educador esteja atenta à 

compreensão dos contextos. Isso significa, entre outros aspectos, respeitar do conhecimento 

trazido pelos educandos, de modo a que possam, de fato, construir conhecimentos 

significativos com vistas ao alargamento de suas visões de mundo. Por sua vez, o inciso III 

destaca a importância da correlação teoria e prática, como base ao desenvolvimento de 

                                                           
17 Resolução CNE/CEB n.1, de 5 de julho de 2000. Disponível em: www.portal. mec.gov.br  Acesso em: 24 

jun.2016. 
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práticas educativas, questão essa apontada por Freire (1996) quando afirma: “A prática 

docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o 

fazer e o pensar sobre o que se faz”. (FREIRE, 1996, p.38). 

O que se tem como expectativa é que os aspectos apontados nesta Resolução que, de 

certa forma, remetem a proposições da obra de Freire, não se circunscrevam a apenas no 

“plano das intenções”, mas que autenticamente sejam vivenciados nos espaços formativos. 

2.2 Proposições para a Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos da 

SEMED- São Luís, MA  

A opção por determinados documentos propositivos da SEMED - São Luís - MA com 

o intuito de proceder análise e reflexão deve-se, prioritariamente à necessidade de ampliar, 

problematizar e melhor compreender as questões afetas à Formação continuada de 

coordenadores e professores (concepções, implementações e ações), enfim, o processo 

formativo da Rede quando interfaciado  à Educação de Jovens e Adultos. É o que segue. 

2.2.1 Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São 

Luís (eixo Formação Continuada)  

Trata-se de Projeto elaborado por uma Consultoria e Planejamento em Educação18, em 

2002, contratada pelo Secretário de Educação da Rede Municipal de São Luís, à época. O 

projeto apresenta a seguinte estruturação: 1) Apresentação; 2) Justificativa; 3) Objetivos 

Gerais da Formação Continuada; 4) Proposta; 5) Público-alvo. 

Na apresentação (p.3), o Projeto enfatiza a necessidade de alterar radicalmente as 

formas de implementação das políticas educacionais, em especial, aquelas voltadas para a 

formação dos educadores. Enfatiza que apesar dos esforços despendidos por responsáveis 

pelas implementações das políticas, o retorno nem sempre é esperado e elenca seis razões que 

“justificam” esse quadro. Dos 6 (seis) tópicos apresentados no projeto dois deles serão 

destacados para análise, neste estudo.  

 

                                                           
18 Empresa de Consultoria e Planejamento em Educação com sede em São Paulo, formada por profissionais que 

participaram da elaboração e implementação de políticas do Ministério de Educação, a saber: Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Programa de Formação de Alfabetizadores- PROFA, Parâmetros em Ação, entre outros. 

Fonte: FERREIRA, Edith Maria Batista. Formação de professores/as: movimento de criação?  Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal do Maranhão. São Luís, Maranhão, 2010. 
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1. Ausência / insuficiência de condições materiais e institucionais favoráveis a um trabalho 

pedagógico de qualidade   

 

Em relação às condições materiais e institucionais não há o que questionar sobre sua 

importância para a garantia de um trabalho pedagógico de qualidade. Assim, Freire (2005) é 

categórico ao afirmar que: “Não podemos falar aos alunos da boniteza do processo de 

conhecer se sua sala de aula está sendo invadida de água”. (FREIRE, 2005, p. 34). 

Apesar de o Projeto mencionar que reconhece a necessidade de infraestrutura básica 

para o desenvolvimento das propostas de Formação, atualmente, o processo de Formação 

Continuada da Rede Municipal de Educação de São Luís - SEMED encontra algumas 

dificuldades pontuais para ser realizado. Entre elas, destacam-se: falta de espaço fixo para a 

realização da formação e estrutura insuficiente para o desenvolvimento do trabalho do 

formador SEMED, segundo informações fornecidas pelo Coordenador Geral da Formação - 

SEMED (CGFS), em entrevista concedida à pesquisadora. 

2. Políticas de valorização profissional que não incentivam investimento na autoformação  

 

Analisando os questionários respondidos pelos coordenadores pedagógicos e pelos 

professores foi constatado que além da formação continuada oferecida pela SEMED e na 

ESCOLA, os profissionais - sujeitos de pesquisa- investem na sua autoformação com recursos 

próprios. 

O Projeto, ainda na Apresentação (p.3), ressalta um ponto que merece ser refletido 

acuradamente.  

[...] É comum em muitas Secretarias de Educação, dada a urgência social em 

alcançar resultados significativos face aos investimentos realizados, a adoção 

de programas prontos, que pretendem solucionar problemas cruciais, que na 

prática não respondem às necessidades reais dos professores, tampouco 

consideram as suas reais dificuldades pedagógicas [...].Como resultado dessa 

cultura, marcada pelo imediatismo, vários desses programas tentam 

convencer os professores a “fazer diferente” sem que sejam asseguradas 

condições para que as transformações, de fato ocorram. (ABAPORU. 

Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria de 

Educação de São Luís, Maranhão, 2002). 

O que se quer enfatizar é que as condições a permitir ganhos qualitativos e 

quantitativos precisam ser garantidas, isto é, carecem sair do plano do discurso. E, por 

“condições” entenda-se aqui, aquelas que conduzem à mobilização em diversas esferas, como 

dos recursos humanos, financeiros, capital do conhecimento, estrutura física e material, dos 
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professores e que possam ter “voz e vez” para expressar suas reais necessidades. Enfim, que 

de fato, a concretização das condições seja manifestada para atender às inúmeras exigências e 

expectativas de uma prática que se quer transformadora. 

O Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São 

Luís, Maranhão (2002) também destaca na (p.5), a justificativa para se eleger a Formação 

Continuada como eixo articulador da política, ao afirmar que: 

Eleger a formação continuada dos educadores que atuam em diferentes 

instâncias da Secretaria como eixo articulador das intervenções significa, 

segundo o nosso ponto de vista, considerá-la um processo permanente de 

competências profissionais. (ABAPORU. Projeto de Assessoria às Equipes 

Multidisciplinares da Secretaria Educação de São Luís, Maranhão, 2002, 

p.5). 

 Os pontos acima assinalados evidenciam a tentativa de reduzir o sentido de 

“formação” ao enfoque conteudista, distanciando do que propõe Freire (2005) sobre o 

processo permanente de formação: “[...] o educador é sujeito da sua prática, cumprindo a ele 

criá-la e recriá-la”. (FREIRE, 2005, p.80).  

Formação que se quer permanente é, antes de tudo, um processo incessante de 

“busca”, de estímulo à curiosidade epistemológica, com vistas à produção de conhecimento e 

humanização, como assinala Freire. Assim, sob esta perspectiva, não cabe restringir o 

processo de formação ao desenvolvimento de competências, sem levar em consideração os 

contextos, a leitura crítica da realidade, as experiências trazidas pelos participantes desse 

processo e a reflexão sobre a prática. O papel do professor precisa ultrapassar o nível da 

prática fragmentada, rotineira e, principalmente, mecânica. Tomando por base o conjunto do 

Projeto em questão, constata-se que esta produção constitui-se sem uma sistematização, sem 

um tratamento teórico mais aprofundado e, de forma superficial aponta isoladamente, algumas 

categorias freireanas necessárias à realização da formação dos educadores, tais como: 

Transformação (p.3); Processo Permanente (p.5); Aprendizagem Permanente (p.7); 

Autonomia (p.8); Reflexão prévia sobre a prática (p.14); Conteúdos (p.9); Metodologias 

Dialógicas (p.14); Participação (p.14 e 15), entre outros. Porém, nenhuma citação sobre o 

autor (Freire) foi mencionada, o que permite constatar que a contribuição teórica freireana não 

foi priorizada. 

Sobre a Metodologia Dialógica (p.14), o Projeto destaca:  

Quando se opta por metodologias dialógicas de formação, pressupõem 

considerar de fato a fala dos educadores, por mais bem planejados que sejam 

os encontros nunca acontecem conforme previsto. (ABAPORU. Projeto de 
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Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São 

Luís, Maranhão, 2002). 

Só considerar a fala do educador, não garante a possibilidade do diálogo, segundo 

Freire (2005), uma vez que o diálogo é “uma exigência existencial”. Não pode reduzir-se a 

um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tão pouco tornar-se simples troca de 

ideias”. (FREIRE, 2005, p. 91).  

Dialogar exige também escuta e respeito pela fala do outro, tanto por parte do 

educador, como por parte do educando. Vai além do “verbalismo”, não admite relações 

autoritárias. O diálogo não pode ser utilizado como uma “tática para fazer dos alunos nossos 

amigos”, como enfatiza Freire (1986, p.122). 

Sobre o Conteúdo (p.9), o referido Projeto aponta:  

[...] Não basta tratar os educadores como alunos que aprendem conteúdos 

cujo uso não é imediato e nem contextualizado. (SÃO LUÍS. Projeto de 

Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São 

Luís, Maranhão, 2002). 

Para Freire (2005), essa concepção pressupõe dimensões mais significativas, quando 

afirma que a compreensão crítica da realidade exige como, 

[...] indispensável ter antes a visão totalizada do contexto para, em seguida, 

separarem ou isolarem os elementos ou as imparcialidades do contexto, 

através de cuja cisão voltariam com mais claridade à totalidade analisada. 

(FREIRE, 2005, p.111). 

O Projeto em análise transparece privilegiar o contexto escolar (p.13), porém não 

enfatiza a importância do contexto social para a formação dos educadores. Enfatiza também, a 

necessidade de professores sujeitos, protagonistas do seu processo de formação (p.15), como 

então, explicar a ênfase na “ampliação do conhecimento didático que articula saberes 

relacionados aos processos de aprendizagem com os conteúdos do ensino e as formas de 

ensinar? ” (p.11). E, a reflexão sobre os mesmos? Por quê? Para que?  No que se refere a tais 

questões, o Projeto as suprime. 

Sobre a Participação, o Projeto expressa (p.14) no tópico intitulado: “O Contrato de 

Participação no Grupo de Formação”, o seguinte questionamento: O que representa para os 

educadores participarem de um encontro de formação? Quais os vínculos que vão se 

constituindo nesse processo? 
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Em direção a essa questão, o Projeto destaca duas justificativas possíveis para que os 

educadores participem do processo de formação continuada. São elas: melhorar sua condição 

profissional e sua imagem no grupo de formação. O Projeto ainda elenca (p.15) 9 (nove) 

condições que favorecem a aprendizagem e a construção de um contrato de participação e de 

um contrato didático. Entre elas, destacam-se: 

[...] Sintam-se de fato sujeitos - protagonistas do processo de formação e 

corresponsáveis pela gestão do trabalho/ Construam vínculos de parceria 

com outros profissionais/ Estabeleçam uma relação de confiança com o 

formador, base para uma interlocução produtiva/ Compreendam a relação 

entre os conteúdos abordados na formação e as necessidades de mudanças 

e/ou melhoria de atuação/ Utilizem as habilidades e os conhecimentos que 

possuem/ Possam construir novos conhecimentos a partir do que estão 

aprendendo/ Tragam contribuições individuais e apresentem propostas para 

o grupo/ Responsabilizem-se por determinadas tarefas, necessárias para 

impulsionar o trabalho realizado nas escolas/ Realizem atividades, leitura de 

textos, pesquisas etc., cujo resultado é necessário-relevante para “alimentar” 

o trabalho do grupo de formação. (ABAPORU. Projeto de Assessoria às 

Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São Luís, Maranhão, 

2002). 

O Projeto explicita também, que o contrato didático na formação representa as 

regras que regulam, entre outros aspectos, as relações que os participantes dos grupos e os 

formadores mantêm com o conhecimento e com as atividades propostas. 

Diante do exposto acima, entende-se que as condições elencadas para aprender e 

participar (pelo menos no papel) se tornam relevantes para o desenvolvimento da profissão. 

Porém, vale questionar a elaboração de um contrato de participação/ didático que propõe 

regras que regulam e modelam os papéis dos diferentes atores, segundo o Projeto de 

Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São Luís, Maranhão 

(2002, p.15). 

Mais uma vez constatam-se fragilidade e limitações para entender o verdadeiro sentido 

de participação. Do ponto de vista freireano, “participar” requer: “exercício de voz, ter voz, 

decidir em certos níveis de poder. Participação enquanto direito de cidadania”. (FREIRE, 

1995, p.73). Participar vai além de mera colaboração. Participação aqui entendida como 

“tornar-se parte para fazer acontecer”. 

O Projeto (p.11), ainda aponta a necessidade de mobilizar o coletivo de educadores 

para participar ativamente do processo de ressignificação do projeto educativo (real) da 

escola, porém, não esclarece como essa participação se efetivará. 
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No que concerne à reflexão sobre a prática (p.14), o Projeto assinala que: 

No caso da formação de educadores, a preparação prévia tem a finalidade 

principal de possibilitar ao formador o exercício da antecipação de 

possibilidades, no limite máximo que estiver ao seu alcance, a partir do que 

conhece da realidade em que está atuando. Em última instância, poderíamos 

considerar este exercício de reflexão prévia sobre a prática: se existe reflexão 

na ação e sobe a ação realizada, existe a reflexão possível a priori, que se dá 

nesse caso, quando se ensaiam as intervenções que certamente serão ou 

eventualmente se farão necessárias.(ABAPORU. Projeto de Assessoria às 

Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de São Luís, Maranhão, 

2002). 

O que, de fato, o referido Projeto se propõe quando enfatiza a reflexão sobre a prática? 

Apesar de mencionar a realidade como ponto de partida para o exercício da prática, fica 

pendente o esclarecimento de como realmente possibilitar reflexão na ação e sobre ela.  

A presente análise considera como indispensável algumas considerações em torno da 

questão: primeiramente, ação e reflexão se dão simultaneamente; dificilmente nega-se a 

reflexão sobre a ação que o sujeito, na condição de professor realiza; para refletir sobre a 

ação, também não se pode desconsiderar a realidade. Assim, refletindo sobre tal questão 

recorre-se, mais uma vez à Freire: “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”, menção 

encontrada no livro “Pedagogia da Autonomia” (1996). Defende que: 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer [...]. Através da 

reflexão crítica sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como 

tal, se vá tornando crítica. (FREIRE, 1996, p. 38- 39). 

Sobre as categorias Transformação, Processo Permanente, Aprendizagem Permanente 

e Autonomia, no Projeto não há explicitação do significado conceitual, apenas sua menção. A 

categoria problematização não foi identificada no documento, assim como o termo 

Formação Permanente.  

2.2.2 Plano de Formação para os Coordenadores Pedagógicos (2015/2016)  

O Plano de Formação para os Coordenadores Pedagógicos, produzido pelo Grupo de 

Formadores da SEMED, encontra-se assim estruturado: Justificativa: Objetivo Geral; 

Objetivos Específicos; Conteúdos da Formação; Procedimentos Metodológicos e Avaliação. 

Na Justificativa (p.1), identifica-se a utilização do termo “Formação Permanente”, 

porém nenhuma referência foi encontrada para o termo, quando explicita:  
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A proposta de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação 

de São Luís - SEMED - representa a possibilidade de continuarmos um 

processo que visa responder a uma necessidade que tem sido objeto de 

grande preocupação no cenário das discussões sobre as questões 

educacionais no município, que é a criação de condições para que a escola, 

cotidianamente, se consolide como espaço de formação permanente e, por 

conseguinte, a qualificação da ação pedagógica. (SÃO LUÍS (município). 

SEMED. Plano de Formação 2015/ 2016, p.1). 

No texto, como um todo, foram identificadas 3 (três) denominações para o processo de 

Formação: formação continuada, formação permanente e formação contínua. 

O Plano de Formação, ainda na Justificativa (p.1), elege a “formação continuada como 

instrumento essencial para a reflexão sobre a prática pedagógica, enfatizando o caráter 

contínuo e permanente de desenvolvimento das competências”, aspecto já comentado na 

análise do “Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria Educação de 

São Luís”. 

O Plano de Formação elenca, ainda na justificativa (p.1-2), 6 (seis) condições para que 

a formação se realize como percurso de desenvolvimento profissional, pessoal e efetivo: São 

elas: 

[...] a) que esteja em sintonia com o cotidiano escolar e suas necessidades, 

valorizando os saberes oriundos da formação profissional, os saberes 

pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais;  

b) que seja um percurso que se origine das demandas reais e retorne a elas de 

forma cada vez mais qualificada - ação, reflexão, ação, (SCHÖN, 2000); 

c) que garanta a dialogicidade e a criticidade no processo de ensino e 

aprendizagem; 

d) que o registro seja compreendido e utilizado como instrumento de 

problematização, reflexão crítica e sistematização dos estudos; 

e) possibilite ao (à) coordenador/a pedagógico/a ser um/a articulador/ a do 

processo ensino aprendizagem da escola, contribuindo para o 

desenvolvimento da competência docente no que seja, o saber fazer, o saber 

ser e o saber agir do/a professor/ a; 

f) valorize a leitura como condição necessária para a autoformação, 

ampliando o universo cultural e literário dos/as envolvidos/as. (SÃO LUÍS 

(município). SEMED. Plano de Formação 2015/2016). 

Constata-se mais uma vez, que Freire não foi mencionado. Porém, foram citados: 

Tardif, quando tratados os saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais; 

Schön, ao se referir sobre o movimento ação, reflexão, ação.  

Quanto aos aspectos de “dialogicidade”, “criticidade” e “problematização” – 

categorias freireanas mencionadas no Plano de Formação –, identifica-se a ausência de citação 

referencial do autor Freire, bem como, a superficialidade conceitual no trato dessas 

‘categorias’.  
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O Objetivo Geral (p.2) mais uma vez reduz a noção de prática à ideia de competência, 

quando enfatiza: 

[...] Refletir junto aos (às) Coordenadores (as)  Pedagógicos (as) sobre a sua 

atuação, considerando seus conhecimentos, representações e conceitos, 

possibilitando o repensar da prática e a construção de saberes e de novas 

competências que se convertam na melhoria dos processos de orientação,  

acompanhamento e avaliação do fazer pedagógico dos (as) professores (as). 

(SÃO LUÍS (município). SEMED. Plano de Formação 2015/2016). 

Em relação aos 7 (sete) objetivos específicos elencados no Plano de Formação (p.2), 

destaca-se, entre outros, o 6º. Objetivo que preconiza: “Fomentar a troca de experiências, 

relatos de inovações e discussões para a tematização das práticas pedagógicas vivenciadas 

nas escolas”. A tematização das práticas não pode se reduzir ao contexto da escola, já que por 

vezes, a resolução dos problemas ultrapassa os muros do ambiente escolar, por isso precisa 

ser tematizada nos espaços formativos.  

Vale ressaltar a informação dada pelo CGFS, quando da entrevista semiestruturada: 

“As práticas dos coordenadores pedagógicos e dos professores deixaram de ser tematizadas 

no espaço formativo, desde 2009”. 

Sobre os Conteúdos da Formação (p.3), o Plano de Formação 2015/216, na sua 

íntegra destaca: 

Os conteúdos formativos surgem a partir do diálogo com os (as) 

Coordenadores (as) Pedagógicos (as), das demandas informadas pelas 

Superintendências de Ensino, da avaliação realizada ao término de cada ano 

e da percepção do grupo quanto às necessidades de aprendizagem dos (as) 

Coordenadores (as) Pedagógicos (as). Desta forma, são selecionados com a 

finalidade de repertoriar os (as) educadores (as) da Rede, de forma a 

construir competências necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, 

proporcionando-lhes condições reais de transformação das práticas 

escolares. O que se busca é a mudança de concepções, o que só é viável em 

um processo contínuo de formação. (SÃO LUÍS (município). SEMED. 

Plano de Formação 2015/2016). 

Aqui cabem novas reflexões. O Plano de Formação salienta que os conteúdos surgem 

a partir do diálogo (categoria freireana), porém, mais uma vez, apesar de se afirmar com quais 

sujeitos o diálogo será mantido, não se identifica a profundidade conceitual dessa categoria. 

Ainda, o referido Plano afirma que a seleção dos conteúdos tem como finalidade construir 

competências ao desenvolvimento de suas atividades. (p.3). Constata-se então, que o pilar 

“como fazer”, encontra espaço no Plano, no entanto, são relegados aspectos como: por que 
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fazer? como será o processo de contextualização? e, por fim, a quem esses conteúdos irão 

servir? 

Em relação aos conteúdos, sublinha Freire (2005):  

O conteúdo da educação não é uma doação ou uma imposição- um conjunto 

de informes a ser depositado nos educandos -, mas a devolução organizada, 

sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 

entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 2005, p, 97). 

Pergunta-se: Será que a ênfase no conhecimento didático e nas competências garante a 

transformação (outra categoria freireana) das práticas escolares? 

Sobre essa questão alerta Freire (1996): “Meu papel mundo não é só de quem constata 

o que ocorre, mas também, o de quem intervém como sujeito de ocorrências”. (FREIRE, 

1996, p.77). 

Ainda sobre os Conteúdos da Formação (p. 3-4), o Plano de Formação elenca os 

conteúdos para Educação Infantil, Educação Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Mais especificamente, sobre os conteúdos selecionados para a Educação de Jovens e Adultos, 

identificam-se poucas temáticas que levam em conta aspectos voltados à diversidade cultural, 

gênero, etnia, entre outros.  

Evidencia-se então, a importância do debate de tais temáticas já que os professores se 

deparam com situações na sala de aula que demandam preparação e reflexão prévias. Daí, a 

importância dos espaços formativos como instâncias a oferecer abertura para tais 

questionamentos.    

No que concerne ao acima exposto, Freire (1986) afirma: 

Como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno geográfico e social 

dos educandos? [...] A formação dos professores e das professoras devia 

insistir na constituição deste saber necessário que é a importância inegável 

que tem sobre nós, o contorno em que vivemos. (FREIRE, 1986, p. 137). 

O Plano de Formação faz referências aos conteúdos em parceria com outros grupos 

formativos da SEMED. Ressalta-se que o “Plano de Formação” é o mesmo para a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e EJA. A especificidade referente à EJA aparece apenas no rol 

de conteúdos elencados para essa modalidade.   

Então, considerando a questão dos conteúdos, fica evidente a não preocupação pela 

especificidade que cada nível de ensino e modalidade exige.   

Quanto aos procedimentos metodológicos (p.5), o Plano de Formação destaca as 

seguintes estratégias de formação: 
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[...] estudo e orientação para o aprofundamento teórico sobre temas 

relacionados às práticas de gestão de sala de aula; elaboração de critérios 

para a socialização e análise das práticas de sala de aula; análise e 

problematização das produções nos encontros formativos; sistematização das 

discussões; incentivo ao registro dos encontros; socialização de leituras: 

textos, livros e filmes para ampliação do universo cultural; leitura em voz 

alta; tematização de conteúdos de programa de vídeo; apresentação de bons 

modelos; resolução de situações problema. (SÃO LUÍS (município). 

SEMED. Plano de Formação 2015/2016, p.5). 

O Plano de Formação subsidia os coordenadores pedagógicos com estratégias 

diversificadas, porém não detalha como as mesmas serão desenvolvidas.  

No que se refere ao processo de Avaliação, o “Plano de Formação 2015/2016”, na p. 

5, salienta que: “A avaliação será realizada através da observação e registro de intervenções 

orais.”  

Do que foi considerado até o momento sobre o Plano de Formação, ficam mantidas 

observações similares quando comparadas às já mencionadas nas Proposições anteriores, ou 

seja, a de que nesta Proposta, alguns princípios freireanos são anunciados, porém constata-se 

a ausência de sustentação teórica condizente a tais princípios. 

2.2.3 Caderno do/as Coordenadores/as Pedagógicos/as: orientações para a organização 

do trabalho escolar 

Essa produção contempla conjunto de orientações para a organização do trabalho 

escolar. Elaborado em 2014, pela equipe de Coordenação de Formação Continuada de 

Coordenadores Pedagógicos e Gestores Escolares da SEMED. 

O Caderno em análise, no tópico Apresentação (p.5) esclarece sua estruturação.  

Assim, 

[...] encontra-se organizado em três eixos principais, que sustentam a prática 

do (a) coordenador (a) pedagógico (a) nas escolas: o planejamento, o 

acompanhamento das atividades docentes e a formação continuada, com 

a finalidade de subsidiar o trabalho deste profissional frente aos desafios que 

encontra no cotidiano escolar. Dessa forma, a Secretaria Municipal de 

Educação de São Luís, oferece o Caderno do Coordenador – Guia de 

Orientações para o Trabalho nas Escolas, como instrumento balizador do 

fazer pedagógico, reconhecendo a importância da função do (a) coordenador 

(a) para o sucesso das ações educativas escolares. (SÃO LUÍS (município). 

SEMED. Caderno do Coordenador/a Pedagógico/a, 2014, p.5).  

Vale ressaltar que cada eixo foi sistematicamente detalhado no que se refere a sua 

intencionalidade e desenvolvimento. Chama a atenção o termo “Guia”, no sentido de que 
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esteja se referindo à intenção expressa de instrumentalizar os coordenadores pedagógicos. 

Encontra-se explicitado no Caderno: 

[...] Na tentativa de contribuir para o trabalho do (a) Coordenador (a) 

Pedagógico (a) na escola, disponibilizamos abaixo, alguns exemplos de 

registros que foram construídos ao longo das formações de coordenadores 

(as) pedagógicos (as) e que se traduzem em instrumentos que possibilitam o 

acompanhamento das práticas escolares. (SÃO LUÍS (município). SEMED. 

Caderno do Coordenador/a Pedagógico/a, 2014, p.11). 

Os exemplos de “registros”, como são nominados no Caderno, encontram-se 

explicitados nas páginas 13, 14 e 15. Para efeito de reflexão, destaca-se a preocupação com a 

devolutiva desses instrumentos, cabendo aqui, alguns questionamentos: Para que servem? De 

que forma foram preenchidos? Quais utilidades terão depois do seu preenchimento?  

Em relação ao contexto supracitado, mais uma vez Freire (1997, p.98) esclarece que: 

“Ensinar, aprender e conhecer não têm nada a ver com essa prática mecanicista [...]”. 

(FREIRE, 1997, p, 98). 

O eixo 4 do Caderno (p.15) versa sobre a Formação Continuada e encontra-se 

estruturado da seguinte forma: 4.1- Formação Continuada dos Coordenadores Pedagógicos, 

destacando: objetivos, a base legal, a operacionalização do processo formativo, metodologia e 

conteúdos formativos, com concepções de uma proposta que se aproxima com a proposição 

da empresa de Consultoria contratada, já anteriormente analisada e expressa. O item 4.2, por 

sua vez, trata da Formação Continuada dos professores, realçando a importância da 

Formação na Escola. 

Desta feita, a Formação Continuada oferecida por esta Secretaria para os (as) 

Coordenadores (as) Pedagógicos (as) não tem um fim em si mesma, devendo 

estender-se e repercutir na rotina escolar, através dos encontros formativos 

mensais a serem realizados junto aos (às) professores (as), reforçando a 

concepção e o papel do (a) Coordenador (a) Pedagógico (a). (SÃO LUÍS 

(município).SEMED. Caderno do/a Coordenador/a Pedagógico/a,2014, 

p.16). 

O item 4.2.1 (p.17-19) trata do Plano de Formação Continuada, também já 

anteriormente considerado nesse trabalho. Por sua vez, o item 4.2.2 (p.20- 27) aborda as 

Atividades Permanentes da Formação Continuada considerando que estas devem ser 

desenvolvidas em todas as práticas formativas, como: pauta do encontro; apresentação dos 

objetivos do encontro; leitura em voz alta; registro reflexivo dos encontros; ampliação 

cultural. 
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Diante do exposto, outros questionamentos se fazem necessários: Será que ao 

reproduzir essas atividades permanentes na escola, estar-se-ia contribuindo para a formação 

de professores e professoras autônomos críticos e reflexivos? E as reais necessidades do 

professor e da escola estariam contemplados no espaço formativo? Pois, sobre essa questão, 

no Caderno (p.15) encontra-se a seguinte afirmação: ”O cotidiano vivido nas escolas é 

elemento formador por excelência”. (SÃO LUÍS (município). SEMED. Caderno do/a 

Coordenador/a Pedagógico/a, 2014, p.15).  

No corpo do referido Caderno não foram encontradas citações relacionadas ao 

pesquisador Freire, porém, na seção “Referências” localiza-se a menção do livro “Pedagogia 

da Autonomia”. Não se pode desconsiderar as contribuições, os limites e os avanços que os 

documentos e as proposições analisados apontam. No entanto, identifica-se que os 

referenciais freireanos (foco de análise desta investigação), quando anunciados, são tratados 

de forma superficial, com fragilidade teórica e conceitual e, de modo fragmentado, 

principalmente no que tange aos esclarecimentos e à compreensão aprofundada dos 

princípios, concepções que embasam o pensar e o fazer da proposta de Paulo Freire. 

Sendo assim, percebe-se que ainda há caminhos a serem percorridos para desenvolver 

uma formação que se quer permanente, pautada em princípios, saberes e práticas defendidas 

por Freire. Uma formação assumida com compromisso ético, estético, mais humanizadora, 

dialógica, política e problematizadora e que possa privilegiar a autonomia, a participação e o 

contexto possibilitando, de fato, a melhoria das práticas político-pedagógicas dos professores, 

para então, encurtar a distância entre as intenções propostas nos documentos e nas 

proposições e as práticas transformadoras de formação, especialmente de EJA. 
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3. COORDENADOR PEDAGÓGICO, FORMAÇÃO E COTIDIANO ESCOLAR: um 

olhar a partir dos referenciais freireanos 

Este capítulo visa inicialmente apresentar breve resgate histórico do percurso e da 

função do Coordenador Pedagógico. Intenta-se a seguir, explicitar de forma sucinta, como a 

Formação Continuada para os Coordenadores Pedagógicos encontra-se estruturada na Rede 

Municipal de São Luís - SEMED, ao mesmo tempo, que contribuir especificamente, com 

reflexões sobre o trabalho do Coordenador Pedagógico (CP) desenvolvido junto aos 

professores, alunos, gestores e pais, à luz de referenciais freireanos. 

3.1 Coordenador Pedagógico: breve reflexão 

Considerando a estrutura hierárquica da organização da escola nos moldes jesuíticos 

(1549), a presença de “supervisores” era notória, com o intuito de manter a ordem 

estabelecida. Em 1857, surgiu a figura do “inspetor geral”, cuja função era a de supervisionar 

a escola. Na segunda metade do século XIX, conforme aponta Salvador (2000), citado por 

Domingues (2014), criou-se oficialmente o cargo de Inspetor. Assim é que: 

[...] São Paulo destacou-se das outras províncias pela organização e 

regulamentação da instituição pública, que culminou com a criação do cargo 

de Inspetor de Distrito, em 1868. Com a República e a modificação do 

Conselho Superior, foi criado o cargo de inspetor escolar. Posteriormente, 

em 1897, extingue-se o Conselho Superior e cria-se a Inspetoria Geral da 

capital, que manteve na sua estrutura os inspetores escolares. (SALVADOR 

(2000) apud DOMINGUES, 2014, p.23). 

Fusari (1997) ao considerar a conjuntura do século XIX, comenta sobre o papel do 

inspetor, afirmando: 

[...] Dentro da conjuntura da época, “os inspetores” exerciam e promoviam o 

aperfeiçoamento dos educadores em serviço por meios de conselhos aos 

jovens professores e também aos mais experientes, de aulas de 

demonstração, de orientação metodológica e sugestão de material colhido 

em outras escolas por eles inspecionadas. (FUSARI, 1997, p. 52).   

Destaca-se nesse período histórico, o papel do inspetor voltado precipuamente para a 

padronização, a fiscalização e o controle do processo educacional. 

Em meados da década de 1930 surgiu o Curso de Pedagogia no Brasil. Em (1946-

1963), durante a República Nova, os debates sobre as reformas de ensino foram iniciados. 

Mediante a promulgação da Lei Federal n. 4024/61- Lei das Diretrizes e Bases da Educação – 
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LDB ficou estipulada a alteração do currículo do Curso de Pedagogia. No entanto, persistiu o 

dilema em relação à formação de professores e técnicos e/ou especialistas. As habilitações em 

Inspeção Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e 

Formação de Professores constavam no Parecer 252, quando o Curso de Pedagogia foi (re) 

organizado, em 1969. Com a LDB (n. 5692/71), o Supervisor assumiu a função de 

fiscalizador, bem como o de orientador pedagógico. 

O profissional “Coordenador Pedagógico” na estrutura da escola é recente, surgiu a 

partir de 1980 e, em 1990, a função propriamente dita de coordenador pedagógico foi 

legitimada pela Lei 93934/96. 

Em 1996 foi sancionada a LDB n. 9394/96, explicitando no artigo 64 que: 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para a 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. (BRASIL. MEC. LDB 9394/96 ). 

Assim, historicamente, percebe-se que a figura do coordenador pedagógico, mesmo 

com diferentes nomenclaturas atribuídas (inspetor, supervisor, entre outros) esteve vinculada 

à ideia de um trabalho com viés fiscalizador, aquele que literalmente controlava e vigiava o 

trabalho do professor, os métodos ensinados e o aproveitamento dos alunos feito de maneira 

rotineira, hierarquizada e fragmentada.  

Em se tratando do papel do Coordenador Pedagógico na realidade atual esclarece-nos 

Domingues (2014): 

A figura do coordenador pedagógico é relativamente conhecida. Embora 

haja um consenso geral sobre suas atribuições, o estatuto da coordenação 

pedagógica ainda é disperso; falta uma unidade que sintetize os aspectos 

conceituais, estruturais e político da ação desse profissional nas escolas 

espalhadas pelo território brasileiro e que institua uma profissionalização de 

coordenador pedagógico. (DOMINGUES, 2014, p 15). 

Tendo em vista as mudanças do contexto escolar, os avanços tecnológicos e a 

necessidade do desenvolvimento de um trabalho mais formativo, incluindo atribuições 

específicas do Gestor da Formação de Professores, enquanto organizador dos espaços 

coletivos e mediador dos diferentes atores no âmbito da escola, a função e a dimensão do 

Coordenador Pedagógico imperiosamente, no século XXI, carece de ser ressignificada.  Nesse 

sentido, Freire et al. (1982, p. 95) já ressaltava que a função do supervisor/coordenador, vai 

além de ”Fazer dos sujeitos da prática puros objetos de sua vigilância”. 
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Parte-se do pressuposto de que o ato de coordenar necessita da parceria com diversos 

segmentos presentes no ambiente escolar, como forma de garantir a eficiência e a eficácia do 

acompanhamento colaborativo, reflexivo e crítico das atividades. Entende-se aqui que o ato 

de coordenar ultrapassa um trabalho de pura supervisão, inspeção e controle (apesar de que 

essas atribuições ainda permeiam o fazer pedagógico de parcela significativa de alguns 

coordenadores). 

Nessa direção, alguns questionamentos tornam-se pertinentes: Coordenar para quê? 

Para quem?  contra quem e a favor de quem? Qual seria mesmo a função do coordenador 

pedagógico? Restringe-se puramente a cuidar da formação dos professores? Que saberes e 

contextos são exigidos para desempenhar tal função? Quais são as condições oferecidas para 

que possam realizar o seu trabalho com eficácia?  

Primeiramente, torna-se imprescindível considerar que as primeiras indagações levam 

a uma reflexão sobre o papel político da ação do coordenador pedagógico, que precisa ter 

claro sua opção. No segundo momento, tem-se como afirmar que a função do coordenador 

pedagógico não se limita ao desenvolvimento da formação na escola, uma vez que 

diferenciadas atribuições e demandas também se tornam de responsabilidade do coordenador 

pedagógico.  

Certamente, que algumas “rotinas” fazem parte do trabalho do C.P, porém considera-

se necessária a adoção de outras posturas, como assinala Placco (2010):  

O cotidiano do/a coordenador/a pedagógico/a ou pedagógico educacional é 

marcado por experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma 

atuação desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até frenética 

[...] Nesse contexto, suas intencionalidades e propósitos são frustrados e suas 

circunstâncias o fazem responder à situação do momento, “apagando 

incêndio,” em vez de construir e reconstruir esse cotidiano.(PLACCO, 2010, 

p. 47). 

Considera-se, no entanto, que entre as inúmeras atribuições que o C.P desempenha, há 

de se destacar uma delas como sendo de fundamental importância -- a Formação dos 

Professores -- a ser exercida como prioridade e não como apêndice do seu fazer pedagógico. 

O CP precisa ter clareza que ele é Formador, porém formador não de qualquer processo 

formativo. Defende-se aqui, a Formação que possa transformar a prática educativa, fertilizada 

com a dinâmica da participação, da escuta, da reflexão, do diálogo, da teoria e prática (ação- 

reflexão- ação), permanentemente discutida com seus pares, com vistas a criar condições a 

que sejam autônomos, criativos, que desenvolvam a capacidade de reinventar a sua prática, 

sobretudo com foco no potencial social e transformador, como afirmado por Freire 
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(1980,p.63): “o que caracteriza o comportamento comprometido é a capacidade de opção”. O 

C.P é o sujeito articulador do processo de Formação que precisa ser redimensionada, ampliada 

e ressignificada. 

No que concerne aos saberes e contextos exigidos para o desempenho das funções do 

C.P, tem-se a compreensão de que não será a definição de um conjunto de saberes específicos,  

como “fórmulas prontas”, a que este profissional precisa se basear para desenvolver suas 

atividades, mas sim, os saberes provenientes de diversas vivências e fontes, como realça 

Tardif (2014): 

[...] O saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes 

de diferentes fontes. Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais e experienciais. (TARDIF, 2014, p.33).  

A propósito do saber docente, registra-se que em “Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática docente”, último livro publicado por Freire enquanto vivia, são apresentados e 

analisados 27 saberes necessários à prática docente.  

  Tendo em vista a complexidade e a diversidade da área em que atua, destaca-se como 

imprescindível ao Coordenador Pedagógico a inclusão de específicos saberes teóricos e 

práticos que permitam reelaborar e ressignificar seu fazer. Daí, a necessária construção da 

dimensão pessoal e profissional, do olhar para com a sua própria formação (autoformação), 

enquanto coordenador pedagógico.  

A prática pedagógica constitui-se no movimento relacional e dialético, com o 

conhecimento. Por esta razão, destaca-se a importância das questões epistemológicas no fazer 

do coordenador pedagógico. É indiscutível que o conhecimento pensado e construído pessoal 

e coletivamente, amplia o horizonte teórico crítico e, sobretudo estimula o desenvolvimento 

de práticas mais reflexivas e comprometidas. 

Convém ressaltar que a Formação não se sustenta com a acumulação de conteúdos 

puramente técnicos. Formar-se pressupõe muito mais que a aquisição de habilidades, 

competências e conteúdos disciplinares. Sublinha-se que a produção do saber não se constrói 

com o processo de acumulação de informações transmitidas de forma mecânica, 

descontextualizada, fragmentada e passiva. As práticas formativas precisam levar em 

consideração a curiosidade, o observado e o vivido na prática do professor. O saber docente 

precisa aliar teoria e prática. 

Ampliando essa reflexão, considera-se a influência que os contextos têm sobre nossa 

forma de agir e, principalmente, sobre o trabalho dos C.Ps. A formação realizada pelo C.P no 

contexto escolar traduz ou deveria traduzir as reais necessidades da escola, 
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Incluindo as percepções e as concepções do cotidiano escolar, que quando delineadas, 

adquirem  novos contornos. Sobre esse contexto, alerta Domingues (2014): 

A proposta de formação do docente na escola não é uma ação descolada de 

uma estrutura organizativa, de um compromisso com os alunos e com a 

comunidade, de intenções formativas e do trabalho coletivo. Ou seja, tal 

proposta deve estar inserida no projeto político pedagógico da escola, 

configurado com um plano de formação docente que, associado às demandas 

educativas da escola, promova o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

(DOMINGUES, 2014, p.73-74).  

Sob essa perspectiva, o contexto escolar pode e deve possibilitar a aproximação do 

contexto teórico (dos sujeitos com seus conhecimentos) ao contexto da prática (da realidade 

vivida). Vale ressaltar que os contextos culturais e históricos (diversidade, gêneros, política, 

etnia e outros) ultrapassam os muros da escola; por essa razão, os mesmos devem estar 

presentes nas discussões das formações, tendo em vista o cenário de mudanças e as exigências 

da contemporaneidade. Os conteúdos não são pedaços soltos da realidade apartados dos 

contextos. Tal concepção traduz a necessidade de se pensar criticamente sobre a importância 

dos saberes (que não são neutros). 

Pois como afirma Freire (1995, p.31), “Enquanto educador progressista,não posso 

reduzir minha prática docente ao ensino de puras técnicas ou conteúdos, deixando intocado o 

exercício da compreensão crítica da realidade”. 

Assim, pensar novas formas de compreensão dos contextos possibilita ao C.P rever 

questões e concepções arraigadas, para então, incorporar criticamente, outras visões da 

realidade local e global, a permitir a viabilização de inovações e mudanças. 

Outra condição para que o coordenador pedagógico realize seu trabalho com eficácia, 

refere-se ao espaço e ao tempo que tem para organizar e desenvolver suas ações.  

Pergunta-se ainda, que espaço físico esse coordenador dispõe para trabalhar, não 

limitado à sala da coordenação, equipada ou não? mas, o espaço físico aqui  reivindicado é 

aquele que não é neutro, é reconhecer a escola como espaço necessário de formação, que 

possibilita ao coordenador desenvolver suas pesquisas para ampliar conhecimentos e 

preparar-se continuamente em sua formação. A falta de organização de um tempo qualitativo 

para atualizar seus conhecimentos, e estar cada vez mais preparado para, de fato, atender às 

necessidades dos professores acaba por comprometer também, um tempo para realização da 

formação na escola. 

Vale ressaltar também, a valorização desse profissional. Nesse sentido é incontestável 

a contribuição de Freire (1997), quando afirma: 
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É óbvio que problemas ligados à educação, não são apenas problemas 

pedagógicos. São problemas políticos e éticos tanto quanto os problemas 

financeiros. (FREIRE, 1997, p.51). 

No texto intitulado: “Um dia na vida de um coordenador pedagógico de escola 

pública”, Almeida (2010, p.30-31) destaca alguns depoimentos que revelam desencantos, 

desânimos e frustrações em relação ao trabalho que o C.P desenvolve, tais como: “Acho que o 

diretor larga muito as coisas para mim”; “Parece que não realizei “nada” durante o dia”; 

“Tenho grande quantidade de serviço para fazer em casa”; “Não consigo trocar informações 

com outros coordenadores”; “Não atendi às expectativas que os professores depositaram em 

mim.” 

Diante desse contexto, torna-se pertinente a contribuição de Freire (1980) quando 

afirma que: “É possível e normal o desalento. O que não é possível é que o desalento vire 

desencanto e passe a imobilizar”. É preciso manter-se encantado, sem necessariamente ser 

piegas.  Encantado com a ousadia, com a vontade de correr riscos e não se conformar com o 

que já está posto. Encantado com o processo incessante da ética e do compromisso. Encantar-

se é também um repensar sobre o que faço, sobre a minha prática. Encantar-se é reconhecer 

que como coordenador pedagógico, sou limitado, porém tenho consciência que meu papel vai 

além de “apagar fogo”. 

Fazer a reflexão a partir do vivido e do observado na escola, nem sempre é tarefa fácil. 

Com certeza os coordenadores pedagógicos têm objetivos e desejo de mudanças, como por 

exemplo: transformar a prática educativa dos professores e o cotidiano da escola. Todo 

processo de mudança é bastante árido, nem sempre se conta com a adesão de todos e todas, 

porém tal fato não representa um pretexto para o coordenador permanecer na “zona de 

conforto” e não lutar para resolver os dilemas dos múltiplos fazeres que o cotidiano reserva.  

Entende-se ser ingênuo e insuficiente para pensar que “apenas a vontade de querer 

mudar” pode mudar. Porém, “sem essa vontade de transformar”, a mudança também não 

acontece. Nesse contexto, compete a cada um reconhecer e “denunciar” as indefinições do 

papel e da identidade difusa do coordenador, assim como reivindicar melhores condições de 

trabalho na escola; mas também compete “anunciar” que “mudar é difícil, mas é possível e 

urgente”, como apropriadamente lembra Freire (2005).  

Reforça-se então, que os desafios e os múltiplos saberes, contextos, fazeres, 

desencantos e desejos de mudança dos coordenadores pedagógicos englobam complexidade e 

requerem o repensar constante por parte desses profissionais, o seu papel e o seu fazer 

pedagógico. O que se estabelece então, neste horizonte, é que o trabalho dos coordenadores 
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pedagógicos carece ser cotidianamente construído e reconstruído coletivamente e 

comprometidamente no espaço escolar.  

Na Rede Municipal de Educação de São Luís - SEMED, a Formação Continuada para 

os Coordenadores Pedagógicos acontece há 13 anos e constitui-se em política 

institucionalizada - conquista essa, reivindicada pela categoria, e que, apesar das limitações, 

tem contribuído com reflexões para a melhoria das práticas dos coordenadores pedagógicos e 

professores da Rede. Uma das expressões da política de formação continuada encontra-se 

estruturada no “Caderno do/a Coordenador/a Pedagógico: orientações para a organização do 

trabalho escolar” (2014). 

[...] A operacionalização do processo formativo de Coordenadores (as) 

Pedagógicos (as) dar-se-á mediante a participação compulsória desses 

profissionais nos Encontros de Formação, realizados mensalmente pela Rede 

Municipal, sob a orientação do Grupo de Formadores de Coordenadores (as) 

Pedagógicos (as), instituído pela Portaria n. 27, de 22 fev.2006. A proposta 

metodológica de Formação Continuada defendida pela Rede contempla o 

estudo, a socialização, a tematização, o acompanhamento e a intervenção, a 

partir das práticas escolares. Os conteúdos formativos surgem a partir do 

diálogo com os (as) Coordenadores (as) Pedagógicos (as), das demandas 

apresentadas pela SEMED, das avaliações anuais e da percepção dos (as) 

formadores (as) quanto as necessidades de aprendizagem. A carga horária 

será de 8 horas mensais. (SÃO LUÍS (município).SEMED, 2014, p.15-16). 

A Formação Continuada oferecida pela SEMED contempla os Coordenadores 

Pedagógicos da educação infantil, educação fundamental e modalidade de Jovens e Adultos - 

EJA e deve ser realizada na escola, conforme enfatiza o “Caderno do/a Coordenador/a 

Pedagógico/a: orientações para a organização do trabalho escolar” (2014): 

[...] Desta feita, a Formação Continuada oferecida por esta Secretaria para os 

(as) Coordenadores (as) Pedagógicos (as) não tem um fim em si mesma, 

devendo estender-se e repercutir na rotina escolar, através dos encontros 

formativos mensais a serem realizados junto aos (às) professores (as), 

reforçando a concepção e o papel do (a) Coordenador (a) Pedagógico (a).  

(SÃO LUÍS (município).SEMED, 2014, p.16). 

O referido documento, conforme mencionado na p. 15, enfatiza também que “formar o 

coordenador pedagógico para ser o elemento mediador do processo formativo nas escolas é 

prioridade desta Secretaria de Ensino, acreditando que esta constitui-se uma de suas principais 

atribuições”. No entanto, a prática, segundo relato dos CPs e observações coletadas, evidencia 

que a diversificação de tarefas e atividades desenvolvidas pelos coordenadores pedagógicos 

tem permitido negligenciar a primordial atribuição estipulada na Proposição referência. Fica 

patente a multiplicidade de desafios apresentados cotidianamente ao coordenador pedagógico.  
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Constata-se que os mesmos dilemas apontados anteriormente afetam 

significativamente o fazer de muitos coordenadores pedagógicos Brasil afora. O desafio está 

lançado por desenvolver uma coordenação ancorada em referenciais freireanos (diálogo, 

escuta, participação, autonomia, criticidade, reflexão na e sobre a prática, problematização e 

humanização), a possibilitar o exercício de intervenções e o desenvolvimento de práticas 

transformadoras, gerando assim, posturas alicerçadas em valores éticos, estéticos e 

comprometidos com a reflexão crítica, bem como,com o “dizer”, o” ser” e o” fazer” freireano, 

e, portanto, não dicotomizando a teoria da prática. 

. 
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4.  PENSAMENTO DE PAULO FREIRE: MATRIZ TEÓRICO – CONCEITUAL DA 

PESQUISA 

A importância de um referencial teórico inicial é 

de extrema importância, pois sem esse subsídio, a 

pesquisa corre o risco de cair num empirismo 

inócuo não contribuindo para avanços sobre o 

conhecido. Essa escolha inicial é apenas um guia 

orientador e não pode se impor como uma 

orientação única e pronta, mas deve apontar 

caminhos e questionamentos, sendo revisitado em 

todo percurso da pesquisa.  

     Marli André, 2006 

Este capítulo fundamenta-se na pedagogia de Paulo Freire (1982, 1986,1988, 1995, 

1996,1997,1998,2005), reconhecendo a atualidade do seu legado e a possibilidade de 

reinvenção do seu pensamento. Essa opção teórica justifica-se porque o lastro freireano 

expressa o compromisso com a educação democrática que tem como intencionalidade, a 

libertação dos seres humanos e a transformação da sociedade em busca da solidariedade e da 

justiça social. O pensamento de Paulo Freire é clássico e atual e tem demonstrado, por meio 

de múltiplas pesquisas, importantes contribuições na área da formação de educadores. 

Para uma nova compreensão crítica sobre o problema, optou-se também, por dialogar 

com autores que se alinham ao pensamento de Freire, comprometidos com uma concepção de 

mundo voltada para a transformação social. São eles: André (1995,2006); Saul, A.M. (2000, 

2010, 2016); Saul, A., Saul, A. M. (2013); Feldmann (2008,2009); Imbernón (2009); Apple 

(1997); Nóvoa (1998); Brito (2009); Santiago e Batista Neto (2011); Sacristán (1999); 

Mizukami et al. (2002); Gatti (2010), entre outros. Recorreu-se, também, a autores que 

produziram dissertações e teses sobre o objeto de estudo em questão. São pesquisadores que, 

de uma forma ou outra, buscam nos conceitos, princípios e pressupostos freireanos subsídios 

para suas análises.  

Embora o intuito desse estudo seja ampliar a concepção e o sentido da formação 

permanente sob a ótica freireana, para efeito de análise, será utilizada a expressão “formação 

continuada”, não apenas por esta figurar na literatura corrente e nas proposições da Secretaria 

Municipal da Educação de São Luís do Maranhão, lócus de investigação dessa pesquisa, mas 

também por acreditar que a formação continuada possa reunir teoria e prática que possibilitem 

ações transformadoras e humanizadoras no contexto dos espaços formativos. 

Reforçamos assim, que o alicerce desta pesquisa é a Formação Permanente em Freire, 

entendida aqui, como aquela que possa contribuir para a formação de professores, cidadãos 
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autônomos e críticos, que possam refletir sobre o seu pensar e fazer, renovando 

cotidianamente sua prática, estimulada pela experiência do diálogo, e da problematização do 

conhecimento e da prática.  

Assim, a partir do conceito central - Formação Permanente - foram relacionados a 

ele categorias freireanas para discussão e análise, como: diálogo, conteúdos significativos, 

problematização e transformação da realidade.   

Difícil foi eleger as categorias freireanas, tendo em vista o vasto e ampliado arcabouço 

conceitual que compõe a obra de Freire. Foi a Cátedra Paulo Freire da PUC-SP (existente 

desde 1998) e coordenada por Saul, A.M. que possibilitou considerar a importância da 

construção da “Trama Conceitual Freireana”, prática essa de significativa importância, como 

pontua Saul, A. (2015).  

O trabalho com tramas tem sido realizado com um duplo objetivo. O 

primeiro deles é ajudar o pesquisador a visualizar como os conceitos 

freireanos podem ser articulados para analisar um fenômeno ou uma situação 

concreta, intentando uma ação transformadora. O segundo objetivo é 

didático, ou seja, a trama pode ser utilizada em situações de ensino-

aprendizagem para compreensão e aprofundamento de conceitos da obra 

freireana. (SAUL, A.2015, p.56). 

Ainda, em Saul, A. (2015, p.56) tem- se a afirmação de que,  

Nas tramas é construído um conhecimento relacional, entre foco central e os 

demais conceitos selecionados para estudo... A trama prevê uma 

representação gráfica que auxilia a compreensão dos conceitos freireanos, 

sem que os mesmos sejam hierarquizados. As conexões entre os conceitos 

são representadas por setas. (SAUL, A. 2015, p.56). 

E, para esclarecer as configurações das setas recorre-se, mais uma vez, à Saul, A. 

(2015), quando afirma: 

Quando há uma única direção, quer dizer que foi identificada uma 

articulação que se dirige de um para outro conceito, significando 

casualidade, dependência, associação, etc. Quando a seta apresenta duas 

direções, significa que a articulação encontrada pode ter sua origem em 

ambos os conceitos relacionados, demonstrando o caráter de reversibilidade 

na relação encontrada. Espera-se que as relações entre os conceitos, 

representadas na trama, sejam analisadas em um texto que, superando 

descrições instrumentais e lineares, possa demonstrar o valor dos conceitos 

selecionados para apreensão crítica do foco em estudo. (SAUL, A. 2015, 

p.57).     

Nessa busca por compreender as relações da trama conceitual freireana, a 

pesquisadora foi “puxando os fios” e como “tecelã” foi construindo a trama, elaborada com a 
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intenção de aprofundar, compreender e analisar os pressupostos norteadores da Formação 

Permanente na pedagogia de Freire, aqui representada na moldura da Figura 1. 

 

Figura 1. Trama Conceitual Freireana: a Formação Permanente como eixo central 
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    Elaborada pela autora.   

4.1 Formação Permanente: incessante processo de “ser mais” 

 As discussões da contemporaneidade na educação buscam encontrar um sentido que 

possa ressignificar a formação docente. Em Freire são encontrados aportes que nos ajudam a 

entender a formação permanente como processo humanizador, dialógico e transformador, 

sustentado pelo tripé: ação- reflexão-ação.  

Formação Permanente que abarca a compreensão da inconclusão do ser humano, 

repleto de historicidade, de inquietações indagadoras, de possibilidades aliada ao processo 

incessante de “ser mais”. Assim, dizia Freire: “A gente se forma educador, permanentemente, 

na prática e na reflexão sobre a prática”. (FREIRE, 2005, p.58).  

Sendo assim, na Formação Permanente em Freire é “indispensável a reflexão crítica 

sobre os condicionamentos que o contexto cultural tem sobre nós, sobre nossa maneira de agir 

e sobre nossos valores”. (FREIRE, 1997, p. 106).  
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Para tanto, o educador não pode desconsiderar o contexto teórico - dos sujeitos do 

conhecimento - e o contexto da prática - da realidade social. Mesmo diante dessa assertiva, 

ainda é possível detectar nos debates sobre a formação docente, que temáticas relativas ao 

gênero, etnia, diversidade cultural, incluindo até questões da esfera da política, religião, entre 

outras, são ignoradas.  

É preciso deixar claro que o processo de “formar-se” não pressupõe, tão somente, a 

aquisição de competências técnico - científicas, mas exige a superação dessa visão, na direta 

proporção pela compreensão de que o professor crítico, reflexivo, libertador, humanizador e 

também competente, ensina enquanto aprende e aprende enquanto ensina, com a prática do 

diálogo, buscando diminuir a distância entre o que diz e faz. Formar-se é processo de “estar 

sendo”, de fazer e refazer o mundo, de pensar e repensar a prática como sujeitos inacabados 

que somos.  

O fenômeno educativo, como nos lembra Feldmann (2009, p.72), “é sempre um 

processo relacional e contextual”. Assim, é impossível ser gente sem se achar comprometido 

com certa prática educativa. Nesse contexto, Freire enxergava o ser humano enquanto 

histórico e “um ser finito, limitado, inconcluso, mas consciente de sua inconclusão; por isso, 

um ser ininterruptamente em busca, naturalmente em processo”. (FREIRE, 1995, p.18). 

 Formação Permanente requer atualização permanente. Reafirma-se com Freire (2005, 

p.45) a concepção de que: “Não existe conhecimento novo que, produzido, se “apresente” 

pronto, isento de vir a ser “superado” e, em Imbernón (2009, p, 106), que “o processo de 

formar-se move-se sempre entre a dialética do aprender e do desaprender”. 

Para a concretização desse movimento é indispensável a mediação pedagógica do 

educador/ professor; ele é convidado a ser sujeito da produção do seu saber e do seu 

conhecimento e, para tanto, necessita assumir também a sua autoformação.  

O professor não tem o direito de ensinar o que não sabe, e sobre isso, lembra-nos 

Freire (1996): 

O professor que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não se 

esforça para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar 

as atividades de sua classe. Há professores e professoras cientificamente 

preparados, mas, autoritários a toda prova. O que quero dizer é que a 

incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. (FREIRE, 

1996, p.92). 

 É tarefa do professor é ensinar e ele precisa fazê-la de maneira competente, porém, 

apropriadamente como nos lembra Freire (1997, p, 118): “ensinar não é transmitir 

conhecimentos [...]. Para que o ato de ensinar se constitua como tal, é preciso que o ato de 
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aprender seja precedido”. A aquisição de informações, pautada na pura transmissão do 

conhecimento de forma tradicional, não contribui para uma reflexão sobre a própria prática do 

professor, na perspectiva de mudar seu fazer docente. 

A Formação Permanente vista sob o ângulo freireano é aquela que se faz com o outro, 

numa relação sempre dialógica e amorosa, que propicia aprender a ler criticamente o mundo, 

construir, desconstruir e reconstruir o conhecimento, como processo contínuo e dialético a 

permitir a imbricação teoria e prática. Nesse contexto, Freire e Shör (1986) esclarecem que: 

[...] o seu trabalho, a sua atividade, não serão suficientes para mudar o 

mundo, mas ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que ao fazer alguma 

coisa dentro do espaço da escola, você pode trazer boas contribuições. 

(FREIRE; SHÖR,1986, p.355). 

É fundamental afirmar que não basta aos educadores exercerem o papel de meros 

ensinantes, de bons especialistas do ato de educar, acreditarem na democracia, discursarem 

sobre o diálogo, sem de fato se envolverem, se comprometerem concretamente, pois a 

formação dessa consciência crítica, política, reflexiva na e sobre a ação é resultante de prática 

reflexiva, aspecto que não acontece por imposição nem por decreto. Não convencem os 

discursos crítico - emancipatórios se a prática revelada contiver ranços da visão colonial.  

A Formação que se quer permanente pressupõe diálogo, tanto por parte de quem 

ensina, como por parte de quem aprende. Sem essa categoria, fio condutor de um processo 

formativo coletivo, reflexivo, investigador, político, problematizador, libertador e 

transformador é impossível pensar uma formação que produza mudanças efetivas e 

significativas, como destaca Freire (2005):  

O diálogo se dará em torno da prática das professoras. Falarão de seus 

problemas, de suas dificuldades e, na reflexão realizada sobre as práticas de 

que falam, emergirá a teoria que iluminará a prática. A reflexão sobre a 

prática será o ponto central, mas não esgotará o esforço formador. (FREIRE, 

2005, p.39). 

O diálogo permite o respeito, a valorização do conhecimento e das experiências que o 

educando/ aprendiz traz. Sua visão de mundo e sua participação não devem ser 

desconsideradas, negadas ou entendidas de “forma simplista”. O aprendizado crítico do 

conhecimento de forma significativa, por meio da relação dialógica, sem dúvida, é um dos 

eixos fundantes e sustentadores da prática pedagógica dos educadores. O diálogo estará assim, 

presente no discurso e na prática dos educadores. 
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Para compreensão da importância da Formação Permanente defendida por Freire, 

durante sua gestão na Secretaria Municipal de Educação, em São Paulo, transcreve-se, a 

seguir, a resposta do próprio Freire, em entrevista concedida à Saul, A. M., da Pontifícia 

Universidade Católica- SP, quando perguntou: 

 

“O senhor é adepto da formação permanente do professor?” 

“Quais os programas de atualização dos professores que já foram concretizados?” 

 

Na oportunidade, Freire respondeu:  

“[...] Nesta administração, um dos programas prioritários em que estou 

profundamente empenhado é a Formação Permanente dos educadores, por 

entender que os educadores necessitam de uma prática político- pedagógica 

séria e competente que responda à nova fisionomia da escola que se busca 

construir. E, enfatizou 6 princípios básicos do Programa de Formação de 

Educadores desta Secretaria:1)O educador é o sujeito de sua prática, 

cumprindo a ele criá-la e recriá-la;2) A formação do educador deve 

instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática através da 

reflexão sobre o seu cotidiano; 3) A formação do educador deve ser 

constante, sistematizada, porque a prática se faz e refaz;4) A prática 

pedagógica requer a compreensão da própria gênese do conhecimento, ou 

seja, de como se dá o processo de conhecer.”(FREIRE,2005,p.80). 

“[...] O programa de formação de educadores é condição para o processo de 

reorientação curricular da escola; 5) O programa terá como eixos básicos: 

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

pedagógica; a necessidade de suprir elementos de formação básica aos 

educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano; a apropriação, 

pelos educadores, dos avanços científicos do conhecimento humano que 

possam contribuir para a qualidade da escola que se quer.[...].” (FREIRE, 

2005, p.80). 

Continuando, Freire afirmou ainda que,  

[...] “O programa assumirá múltiplas e variadas formas. Será privilegiada a 

formação que se faz no âmbito da própria escola, com pequenos grupos de 

educadores ou com grupos ampliados, resultantes do agrupamento das 

escolas próximas. E, prosseguiu dizendo que este trabalho consiste no 

acompanhamento da ação - reflexão-ação dos educadores que atuam nas 

escolas envolve a explicação e análise da prática pedagógica, levantamento 

de temas de análise da prática que requerem fundamentação teórica e a 

reanálise da prática pedagógica, considerando a reflexão sobre a prática e 

a reflexão teórica”. (FREIRE, 2005, p. 81).  
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 Como Secretário de Educação advertia que: “(...) não se pode pensar em ganhar a 

adesão dos professores impondo a eles o nosso ponto de vista. É preciso, antes de tudo 

‘convencer’, quase ‘converter’”. (FREIRE, 2005, p.44).  

Nesse contexto, nota-se a importância dada por Freire ao Programa de Formação 

Permanente de Educadores. Enfatizou, no entanto, a necessidade de um grande investimento 

e de um tratamento digno e decente para que, concretamente, esse programa possa contribuir 

para mudanças significativas, pois a Formação Permanente não pode se restringir à realização 

de encontros aligeirados. Formar-se é recriar-se permanentemente. Assim, Freire (2005, 

p.123) estava convencido de que “Uma das mais importantes tarefas em que a Formação 

Permanente dos educadores deve se ater é no convite a cada um deles a que pensem, 

criticamente, sobre o que fazem”. 

Eis aí o grande desafio: “possibilitar uma prática docente que forje mentes críticas, 

audazes e criadoras”. (FREIRE, 1997, p. 16). 

Sob essa ótica, é essencial enfatizar a necessidade da dimensão política no processo 

permanente da formação do educador, pois para Freire (1995), “educar é ato político e sua 

neutralidade não existe”. A respeito dessa dimensão, ele esclarece: 

Não posso pensar-me progressista se entendo o espaço escolar como algo 

neutro, com pouco ou quase nada a ver com a luta de classe em que os 

alunos são vistos apenas como aprendizes de certos objetos de conhecimento 

aos quais empresto um poder mágico. Não posso reconhecer os limites da 

prática educativa em que me envolvo se não está claro a favor de quem 

pratico. (FREIRE, 1995, p. 46-47). 

Na atualidade, optar por uma formação na perspectiva de transformação social requer 

um questionamento sobre o significado do ‘ser’ e do ‘fazer’ do educador no contexto da 

escola, até porque, segundo Feldmann (2008): 

Não nascemos professores e, sim, nos tornamos, quando produzimos a 

existência em processo permanente de apropriação, mediação e 

transformação do conhecimento. Formação aqui entendida, como uma 

dimensão de reconstrução permanente da identidade pessoal e profissional, 

que não pode mais ser vista como um processo de acumulação de 

conhecimentos dispostos de forma estática, desvinculados da concepção e da 

análise da cultura escolar. (FELDMANN, 2008, p.171-172). 

E, em se considerando a Cultura escolar, conforme Brito (2009), há de se ponderar um 

tríplice significado, 
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[...] sinalizando para a necessidade de uma escola ressignificada, capaz de 

formar, inovadoramente, na cultura da organização escolar, por meio da 

cultura historicamente acumulada privilegiada na organização escolar e nos 

desenhos curriculares voltados para a cultura humana. (BRITO, 2009, 

p.244). 

 Desta forma, somos convocados a ultrapassar do papel de professor transmissor, 

mecânico, rotineiro e fragmentado para o papel de professor transformador, que suscite o 

desejo de educar, que desperte a curiosidade, que considere a cultura da escola e do aluno, que 

incentive a pesquisa, que ajude o aluno a pensar criticamente e, que ensine com a 

responsabilidade e ousadia de formar cidadãos. Desta feita, o diálogo surge como atividade 

pedagógica, por excelência. 

 

4.2 Formação Permanente exige Diálogo 

O diálogo é, sem dúvida, o princípio norteador que ancora a proposta humanista-

libertadora em Freire. Diálogo como processo crítico - problematizador que implica em práxis 

social, pois, existir humanamente, é “pronunciar o mundo”, “é modificá-lo”, como salienta 

Freire (2005): 

O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado. Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de 

todos os homens. (FREIRE, 2005, p.90). 

Nessa perspectiva, afirma ainda o autor que,  

[...] não tenho o direito de negar a palavra ao outro, não posso calar a voz de 

quem pretende ‘anunciar’ ou ‘denunciar’ algo.  Não posso impossibilitar o 

diálogo, restringindo a fala do educando em nome das relações autoritárias 

que se estabelecem na escola, na sala de aula. (FREIRE, 2005, p.91). 

[...] Se o diálogo é exigência existencial, é encontro logo, não pode reduzi-se 

a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se 

simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 

2005, p.91).  

Defender o diálogo implica em nutrir numa relação horizontal, “o encontro dos 

homens, mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando na relação eu-tu”, 

conforme preconizado por Freire (2005, p.91).  

Sendo assim, para que o diálogo aconteça é fundamental saber escutar, uma vez que, 

segundo o entendimento de Santiago e Batista Neto (2011), “escutar vai muito além de 
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colocar à disposição os ouvidos, mas disponibilizar a atenção ao outro através de uma 

pluralidade de procedimentos”. (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2011). 

Nessa direção, torna-se essencial compreender que o “saber escutar” pressupõe o 

exercício da paciência e criticidade, pois não é dizendo as ‘próprias verdades’ verticalmente, 

que se aprende a escutar. Sendo assim, o escutar pressupõe também, respeito e abertura à fala 

do outro, pois se alguém percebe a si próprio como superior, tendencialmente, desrespeitará o 

diferente, não dando a ele ouvidos e implicando na negativa da verdadeira escuta. 

Daí, porque Freire (1996) considera que: 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade de 

permanecer por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, 

que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. 

(FREIRE, 1996, p.119). 

Falar e escutar “com” é, sem sombra de dúvida, um exercício da prática docente. 

SAUL, A. M. (2010), a partir de sua experiência ao lado de Freire relata: 

[...] A escuta esteve sempre presente na prática do mestre. Por isso, saber 

escutar é, portanto, uma prática que se imbrica, necessariamente, na 

construção do conhecimento crítico - emancipador, implicando assim, 

posturas que vão requerer do educador novos aprendizados. (SAUL, A.M. 

2010, p.160). 

O que se quer enfatizar é que só tem sentido o Diálogo, por meio do qual, homens e 

mulheres respeitam a fala e os saberes dos outros, possibilitando um exercício democrático, 

invalidando o autoritarismo e cedendo espaço para o amor, humildade, fé, confiança, 

esperança e pensar crítico. Assim, para Freire (2005), como afirmado em seu livro a 

“Pedagogia do Oprimido”: 

[...] não há diálogo sem esses valores constitutivos, essenciais e 

indispensáveis. Valores, que não devem ser traduzidos como sentimentos 

românticos, ingênuos, piegas e muito menos messiânicos, eles representam 

uma relações de respeito e tolerância em busca do seu processo de 

humanização e da sua natureza histórica. Se não amo o mundo, se não amo a 

vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. (FREIRE, 2005, p. 

92). 

Convocar para o diálogo, não é uma atitude ingênua, é ato de amor. Amor 

comprometido com os homens, com uma causa. Amor como ato de coragem, nunca de medo. 

“Se não há um profundo amor ao mundo e aos homens, não é possível a pronúncia do mundo 
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[...]. [...] A pronúncia do mundo que é ato de criação e recriação, se não há amor que a 

infunda”. (FREIRE, 2005, p.91-92). 

Impossível não concordar com Freire (2005) quando diz que educar é ato de amor. 

Sem afeto (aqui entendido no sentido de exercer influência sobre alguém) não há cognição, 

não há ensino e muito menos aprendizagem. O afeto nos envolve em todas as ações que 

realizamos, tornando-nos livres.  

Não acontecerá diálogo, se não houver humildade. Assim questionava Freire (2005): 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância de mim mesmo, isto é, se a vejo 

sempre no outro, nunca em mim? Como posso dialogar, se me admito como 

um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros ‘isto’, 

em que não reconheço outros eu? Como posso dialogar, se me sinto 

participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, 

para quem todos os que estão fora são ‘essa gente’, ou são ‘nativos 

inferiores’? Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é 

tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de 

sua deterioração? Que devo evitar? Como posso dialogar, se me fecho à 

contribuição dos outros, que jamais reconheço, e até me sinto ofendido com 

ela? Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, sofro 

e definho?” (FREIRE, 2005, p.93).  

Nesse sentido, não há dúvida de que a soberba, a arrogância e a autossuficiência 

impossibilitam o diálogo. A humildade me faz reconhecer que nem tudo sei, que sou 

‘inacabado’, ‘incompleto,‘ inconcluso’, segundo Freire (2005), por isso, preciso do outro 

para existir. (Grifo da pesquisadora). 

Nesse contexto, reforça Freire (2005, p.92-93) “[...] a pronúncia do mundo, com que 

os homens o recriam permanentemente, não pode ser ato arrogante, pois não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam ser mais” . 

 Outro valor constitutivo que inaugura o diálogo em Freire é a fé. Não haverá também 

diálogo, “se não houver uma imensa fé nos homens, no seu poder de fazer e refazer, de criar e 

recriar. Fé na vocação de ser mais. Fé que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos 

homens. Sem fé nos homens, o diálogo é uma farsa”. (FREIRE 2005, p. 93-94). 

E, enfatiza o autor ainda: 

Se a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, a confiança se instaura 

com ele. A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais 

companheiros na pronúncia do mundo [...]. A confiança implica o 

testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções. 

(FREIRE, 2005, p. 94). 
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Sim, é premente diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, não se pode 

falar sobre algo e adotar uma atitude que sequer aproxima da fala; pois a confiança, “implica 

o testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções”, segundo 

Freire (2005, p.94).  

Outra categoria que o diálogo pressupõe é a esperança. “A esperança está na própria 

essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna busca”, escreveu Freire na obra 

“Pedagogia do Oprimido” (2005). 

Ensinar exige alegria e esperança. Ter esperança em quê? Esperança de que o aluno 

aprenda, de que os professores sejam valorizados, de que o mundo se transforme.  

Porém, ressalta-se que Freire era esperançoso não tanto pela certeza do achado, mas 

pelo mover-se na busca, pois, em sua concepção “não existe esperança na pura espera, no 

cruzar de braços”. Daí porque, categoricamente, afirmava: “movo-me na esperança enquanto 

luto e, se luto com esperança, espero”. (FREIRE, 2005, p.95). 

E, com a esperança própria da imperfeição dos homens, completava: “Não sou 

esperançoso por teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. A esperança é 

necessidade ontológica e sozinha não transforma o mundo”. (FREIRE, 1992, p. 10).  

Pensar crítico ou pensar certo é outra exigência difícil, porém, indispensável para o 

estabelecimento do diálogo. Pensar crítico, como constante “devenir”, que não separa o 

mundo dos homens. Diferente do pensar ingênuo, acomodado e estático, o pensar crítico 

transforma a realidade para humanizá-la. Segundo Freire (1996), a expressão “pensar certo”, 

[...] é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir 

diante dos outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos ante nós 

mesmos. È difícil, não porque pensar certo seja forma própria de santos e 

anjos e a que nós arrogantemente aspirássemos. É difícil, entre outras coisas, 

pela vigilância constante que temos de exercer sobre nós próprios para evitar 

os simplistas, as facilidades, as incoerências grosseiras. (FREIRE, 1996, 

p.49). 

A criticidade permeará a prática do educador, uma vez que, segundo Freire (1996, p. 

31), “não há para mim, na diferença e na “distância”, entre a ingenuidade e a criticidade, entre 

o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, 

uma ruptura, mas uma superação”. A partir dessa perspectiva, torna-se tarefa do educador 

suscitar nos educandos uma curiosidade inquieta, questionadora, criativa, possibilitando a eles 

construírem, criarem e recriarem o seu conhecimento. Sobre essa responsabilidade do 

educador, Freire (2010) brinda-nos afirmando: 
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Ser educador coerente com o pensar crítico é não se curvar diante dos 

“discursos fáceis” e manipuladores da ideologia neoliberal, que anestesia as 

mentes e os corpos com promessas de modernização pelo mundo afora, mas 

que, na prática abandona a sociedade à própria sorte. (FREIRE, 2010, 

p.313). 

  O repetitivo discurso de que a formação de professores é baseada no diálogo, precisa 

ser constantemente repensado. (Não estamos falando de qualquer diálogo). Não basta apenas 

ouvir as reais necessidades dos professores sem que as mudanças pretendidas se concretizem. 

E, para que isso aconteça, acredita-se ser o diálogo uma categoria fundante para o exercício da 

democracia, indispensável ao educador e ao educando. O exercício do diálogo possibilita que 

a aprendizagem se efetive de forma pensada e não memorizada, ao mesmo tempo, que 

reconhece os sujeitos como seres históricos e sedimenta o respeito. Nessa perspectiva, 

defende-se a dialogicidade como exigência para a formação permanente.  

4.3 Formação Permanente não se faz sem conteúdos significativos 

Não há prática educativa sem conteúdo, porém é preciso perguntar: Conteúdos para 

quê? Para quem? A favor de quem? Contra quem? Do ponto de vista da compreensão 

freireana, “o necessário ensino dos conteúdos estará sempre associado a uma “leitura crítica” 

da realidade. Ensina-se a pensar certo através do ensino dos conteúdos”. (FREIRE, 2005, 

p.29). É preciso levar em conta que o contexto pedagógico é também conteúdo de formação. 

Assim, de forma contundente, Freire (1997) ressalta:  

[...] No contexto teórico, o da formação permanente da educadora, é 

indispensável a reflexão crítica sobre os condicionamentos que o contexto 

cultural tem sobre nós,  sobre nossa maneira de agir, sobre os nossos valores 

[...]. A dialética entre prática e teoria deve ser plenamente vivida nos 

contextos teóricos da formação. (FREIRE, 1997, p. 106). 

Nesse sentido, é inconcebível não considerar os contextos, como se os mesmos fossem 

espaços de neutralidade. Levar em consideração os contextos, aproximando o conteúdo com o 

universo dos saberes trazidos pelos educandos, o que exige compreensão e olhar 

diferenciados. Sobre essa questão, Freire (2005, p.111) ressalta que “seria indispensável ter 

antes a visão totalizada do contexto”. Os conteúdos perdem o significado se forem 

descolados, soltos e distantes da realidade.  

É possível ainda, retomando o autor, identificar a possibilidade de se materializar um 

conteúdo “repleto” de mudanças históricas, culturais, sociais e políticas em sintonia com os 
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tempos atuais, mediatizados pela “leitura de mundo”, num processo dialógico, participativo, 

construído coletivamente e com intencionalidades significativas. 

Mister se faz pontuar a necessidade de superar o enfoque simplista, tecnicista e linear 

atribuído à aprendizagem dos conteúdos. Freire (2005), em sua produção manifesta não 

conceber a ideia de currículo como pacote a ser executado, rol de conteúdos, organização das 

disciplinas de forma estática, neutra, impositiva, que literalmente como grade, aprisiona. Por 

isso, 

[...] Ninguém, numa perspectiva democrática, muda o currículo das escolas 

de uma segunda para terça-feira. Feita autoritariamente, de cima para baixo, 

a partir da vontade de especialistas iluminados. (FREIRE, 2005, p. 36-37).  

 Sobre o currículo democrático, Apple e Beane (1997, p.32-33) afirmam que “criar um 

currículo democrático envolverá conflitos e controvérsias [...]. Os professores têm o direito de 

participar na criação dos currículos”. 

Na verdade, a crítica de Freire recai sobre a questão da transmissão, da transferência 

de elevada quantidade de conteúdo acumulado de forma fragmentada, estática, pronta e 

acabada; conteúdo depositado mecanicamente nas mentes dos educandos, de modo que os 

mesmos se limitam apenas a reproduzir o conhecimento, passivamente, sem a reflexão do seu 

sentido e significado.   

Diante desse contexto, Freire (1996, p.47), aponta como necessário à formação 

docente “[...] que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”. 

O cerne dessa crítica está nas várias formas de se selecionar e trabalhar com os 

conteúdos, sobretudo, quando esses impossibilitam a autonomia, a curiosidade, a reflexão 

crítica, dos educandos, tornando-os “coisificados” e “desumanizados”. 

O ensino do conteúdo pressupõe conexão com a “leitura crítica” da realidade, pautado 

no diálogo horizontal entre educador e educando. 

A vertente crítica defendida por Freire em relação aos conteúdos, também é 

considerada por Cruz (1996) ao afirmar que: 

[...] os mesmos não se apresentam elaborados, aquilo que deve ser ensinado 

vai nascendo das experiências vivenciadas pelos alunos. Os conteúdos são 

construídos a partir da problematização da prática de vida dos educandos, 

denominados “temas geradores.” A elaboração e a sistematização do 

conteúdo fazem-se juntamente com o educando a partir daquilo que eles 

propõem. O mais importante não é a transmissão de conteúdos específicos, 

mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. Dessa 

maneira, o conteúdo vai assumindo uma forma crítica no decorrer de um 
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processo de ação-reflexão, perdendo aquela estrutura de hierarquização das 

disciplinas. (CRUZ, 1996, p.73). 

 

Diante do exposto, propor a elaboração/ construção e a organização dos conteúdos vai 

muito além de trocar um conteúdo por outro, de transformar os educandos em meros 

“depósitos” e memorizadores de conteúdos selecionados e impostos, que pouco tem a ver com 

seus sonhos, desejos e realidade. Sob esta perspectiva, os conteúdos precisam ser construídos 

com a participação de toda equipe escolar. Reforça Freire (2005):  

[...] Na verdade, a compreensão do currículo abarca  a vida mesma da escola, 

o que nela se faz ou não se faz, as relações entre todos e todas as que fazem a 

escola. Abarca a força da ideologia e sua representação não só enquanto 

idéia mas como prática concreta. (FREIRE, 2005, p.123).  

O currículo tem tratado de vários aspectos, menos da vida, do mundo, do cotidiano, da 

realidade, da experiência e da situação existencial dos alunos. Os conteúdos significativos 

necessitam dialogar com a realidade, serem tecidos com a vida, com os movimentos, os 

contextos e os sentidos que lhe são peculiares. Para tanto, o conteúdo significativo, assim 

proposto, problematiza o mundo, a vida; requer uma educação problematizadora. 

4.4 Formação Permanente requer problematização 

Mühl (2010) afirma que o termo “problematização”, segundo a perspectiva freireana, 

não tem um sentido unívoco. E, esclarece: 

[...] O autor (Freire) utiliza o termo “problematização” primeiro, para 

denominar a educação problematizadora, segundo, para definir o terceiro 

passo do seu método de alfabetização e terceiro, a “problematização” 

compreende o momento do desenvolvimento de uma consciência crítica 

sobre os temas em debate pela identificação de situações desafiadoras ou de 

problemas concretos que envolvam a vida dos alfabetizandos. (MÜHL, 

2010, p.328).  

O ato de problematizar só é possível se estimulado pelo diálogo. Problematizar vai 

além da construção de perguntas ou questionamentos, pois requer a presença de sujeitos, 

contextos e realidades individuais e coletivas, estimulando a reflexão. Problematizar tem 

como ponto de “partida” e de “chegada” a realidade concreta e a leitura de mundo, que 

necessitam ser fundamentadas pelas teorias, para assim, se voltar ao “desvelamento” da 

realidade e do mundo, simultaneamente, desdobrando em novas reflexões, atuações, 

intervenções e transformações nos contextos. 
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Daí porque, Freire (2005) ressalta que, 

[...] a educação problematizadora já não pode ser o ato de depositar, ou de 

narrar, ou de transferir ou de transmitir “conhecimento” e valores aos 

educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato 

cognoscente. (FREIRE, 2005, p.78). 

Então, no entender de Freire (1988), a “problematização” produz o conhecimento 

social e histórico e possibilita a emancipação do ser humano.  

A tarefa do educador é problematizar aos educandos os conteúdos que os 

mediatiza, e não a de dissertar sobre ele, de dá-lo, algo já feito, elaborado, 

acabado, terminado. Nesse ato de problematizar os educandos, ele se 

encontra igualmente problematizado. A “problematização” é tal ponto 

dialética que,  seria impossível alguém estabelecê-la sem comprometer-se 

com seu processo. Ninguém, na verdade, problematiza algo a alguém e 

permanece, ao mesmo tempo, como mero espectador da “problematização”. 

Ainda quando, metodologicamente, prefira ficar em silêncio ao calotear o 

fato-problema, enquanto os educandos o captam, o analisam, o 

compreendem, ainda assim estará também problematizado. É que, na 

“problematização”, cada passo no sentido de aprofundar-se na situação 

problemática, dado por um dos sujeitos, vai abrindo novos caminhos de 

compreensão do objeto da análise aos demais sujeitos. O educador, 

problematizado só em problematizar, “re-ad-mira” o objeto problemático 

através da “ad-miração” dos educandos. (FREIRE, 1988, p.81).  

Problematizar também pressupõe o ato de perguntar, que vai além do ato do 

conhecimento. Mais uma vez, Freire (1988) esclarece que,  

A tarefa do educador é problematizar a realidade social e não transmitir 

conteúdos ideológicos pré-estabelecidos, não transmitir “verdades”, mas 

questioná-las e problematizá-las. (FREIRE,1988, p.81). 

O ato de problematizar propõe novas descobertas, respostas, confrontos e desafios, de 

modo a possibilitar a inserção crítica na realidade e um “que fazer” problematizador.  

A problematização não é [...] um entretenimento intelectualista, alienado e 

alienante; uma fuga da ação; um modo de disfarçar a negação do real. 

Inseparável do ato cognoscente, a problematização se acha como este 

inseparável das situações concretas. Esta é a razão pela qual, partindo destas 

últimas, cuja análise leva os sujeitos a reverem-se em sua confrontação com 

elas, a refazer esta confrontação, a problematização implica num retorno 

crítico à ação. Parte dela e a ela volta. No fundo, em seu processo, a 

problematização é a reflexão que alguém exerce sobre um conteúdo, fruto de 

um ato, ou sobre o próprio ato, para agir melhor, com os demais, na 

realidade. (FREIRE, 1988, p.82-83). 
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Problematizar pressupõe a presença de sujeitos concretos, autônomos, criativos, 

críticos, conectados com seus contornos e contextos, estimulados a produzir novos 

conhecimentos, comprometendo-se, assim, com a transformação da realidade. O retorno 

crítico à ação, como salientado, aponta para uma realidade em transformação. 

4.5 Formação Permanente possibilita transformação da realidade 

À luz da categoria transformação da realidade, Freire (1996) destaca que:  

[...] meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas 

também, o de quem intervém como sujeito de ocorrências. [...] Ninguém 

pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não 

posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas. (FREIRE, 

1996, p.77).  

Ainda em relação a essa categoria: Estamos no mundo, apenas como meros 

espectadores, acomodados e descompromissados? Concebemos o mundo e a história como real 

possibilidade de intervenção?  Temos medo de correr riscos com a opção que fazemos? Ou, 

somos sujeitos de mudança que, apesar das dificuldades e de entraves, mobilizamo-nos para 

estar no mundo e com os outros? 

“Mudar é difícil, mas é possível”. (FREIRE, 1996, p.79). Opção, escolha e decisão são 

atitudes dos sujeitos. Não podemos nos conformar com a condição de que a “realidade não vai 

mudar. Nosso papel como educador é suscitar novos desafios, estimular a possibilidade de 

pensar, de indagar, de intervir e reinventar o mundo, a realidade, porém, com ética, estética e 

ousadia, brigando e lutando por um mundo mais justo e solidário. No texto “Educação: sonho 

possível” do livro “O Educador: vida e morte”, Freire et al. (1982), assinala em relevo a 

importância do sonho, quando afirma: 

Ai daqueles e daquelas, entre nós, que pararem com a sua capacidade de 

sonhar, de inventar a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e 

daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, pelo 

profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora, ai daqueles 

que em lugar desta viagem constante com o amanhã, se atrelem a um 

passado de exploração e de rotina. (FREIRE et al. 1982, p.101). 

A Formação Permanente que possibilita transformação da realidade exige uma 

corajosa e permanente reflexão sobre a prática docente, assim como o desenvolvimento de 

ações considerando as necessidades reais da escola e ancoradas na inovação, transformação e 

humanização. É grande a responsabilidade que o educador tem sobre o mundo, sobre si e 



95 

 

sobre a escola; cabe a ele articular a teoria com a prática, ressignificando o que sabe e o que 

faz, para modificá-las com ousadia. 

O tempo presente solicita dos educadores novas experiências, arriscar com 

fundamento, lutar e questionar para pensar, sentir e construir coletivamente propostas que 

possam contribuir para com o mundo “que aí está”, de modo a torná-lo mais decente, ético, 

”menos feio” e mais estético.  Um dado é certo: a estagnação, a falta de esperança e a 

acomodação não possibilitam a travessia para a construção dessa realidade. Somente as 

opções, escolhas e compromissos conscientes é que permitirão refazer esse mundo com 

denodo.  
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5. PRODUÇÃO DE NARRATIVAS: O CAMINHO DA PESQUISA DE CAMPO 

O presente capítulo destina-se a apresentar o percurso metodológico, o cenário, os 

sujeitos envolvidos na pesquisa e os instrumentos de coleta dos dados. A análise dos dados 

resultou da coleta de informações presentes em documentos e dos informes recolhidos junto 

aos coordenadores pedagógicos e professores de EJA; as informações foram complementadas 

por dados oferecidos pelos profissionais da SEMED. 

5.1 Cenário da Pesquisa 

Para compor o cenário da pesquisa foram selecionadas 3 (três) escolas da Rede 

Municipal de Educação São Luís do Maranhão, com a nomenclatura de UEB - Unidade 

Escolar Básica, denominadas aqui, de Escolas A, B e C, situadas na zona urbana. O período 

destinado à análise ocorreu entre 2014 e 2015, sendo que os questionários e as entrevistas 

foram realizados em 2016.  

Inicialmente, foi considerada a necessidade de contextualizar alguns aspectos do 

Estado do Maranhão (população, belezas naturais, aspectos econômicos e dados educacionais 

da EJA) e posteriormente, o Município de São Luís, uma vez que o cenário da pesquisa não é  

um espaço neutro, pois nele habitam sujeitos que carregam  uma realidade política, histórica e 

cultural significativa. 

5.1.1 O Estado do Maranhão e o Município de São Luís 

Figura 2. Mapa do Estado do Maranhão  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Fonte: Google Map. 
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O Estado possui uma área de 331.983,3 km², com uma população de 6 milhões e 851 

mil de habitantes distribuídos em 217 municípios. (BRASIL. IBGE. Censo demográfico, 

2010).19 Em se tratando do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH20, Maranhão encontra-

se no ranking dos estados brasileiros, em 2010 com 0,639 e, com estimativa para 2015, de 

0,69421.. 

Sobre as atividades econômicas, Linhares e Leite (2009) afirmam que:  

A economia maranhense, que embora potencialmente rica, ainda tem graves 

problemas econômicos, é constituída, sobretudo, por micros, pequenos e 

médios produtores, com ênfase para a produção de subsistência em que 

sobressaem as culturas de arroz, mandioca, milho, feijão, pesca e algumas 

atividades de extrativismo. (LINHARES; LEITE, 2009, p.165). 

Mister se faz pontuar que o Estado do Maranhão possui extraordinárias belezas, clima 

adequado e água em abundância, porém, os contrastes sociais e educacionais acabam por 

dicotomizar o desenvolvimento do Estado. Acerca dessa questão, são esclarecedoras as 

contribuições de Prazeres (2007) ao considerar que:  

Historicamente, é notório o descaso e alguns dirigentes nacionais e locais 

para com a educação dos pobres, resquícios de matrizes culturais, 

econômicas e políticas vinculadas ao latifúndio, a escravidão, ao 

coronelismo e ao transplante cultural, pela cópia ou imposição de modelos 

não condizentes com a realidade maranhense. (PRAZERES, 2007, p.49). 

Quanto ao aspecto educacional da EJA, apesar da garantia legal de educação para 

todos, o Brasil chegou em 2000 com índice de 13,6% de analfabetos, entre pessoas de 15 anos 

ou mais, o que corresponde a um quantitativo de 16.294.889, segundo dados do IBGE 

(2010)22.  

                                                           
19BRASIL.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. Censo demográfico 2010.Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 6 jun.2016. 
20 IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - é um índice que serve de comparação entre os países, com 

objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. O relatório 

anual de IDH é elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU. 

Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento 

humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Este 

índice também é usado para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regiões. No cálculo do IDH também 

são computados fatores como: educação (anos médios de estudos), longevidade (expectativa de vida da 

população) e Produto Interno Bruto per capita. 
21PNUD. Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/IDH/Default.aspx?indiceAccordion=1&li=li_AtlasMunicipios Acesso em: 3 jun.2016. 
22BRASIL.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo demográfico 2010. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 6 jun. 2016. 

http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.pnud.org.br/IDH/Default.aspx?indiceAccordion=1&li=li_AtlasMunicipios
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E, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), no país, 1.928 municípios 

apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse total, 90% dos municípios 

encontram-se localizados na região Nordeste”. (BRASIL. MEC, 2011).23 

Em 2012, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD24também revelou 

elevado índice de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, aumentando de 12,9 

milhões para 13,2 milhões de pessoas, se comparado ao ano de 2011. Portanto, o 

analfabetismo no Brasil é ainda, uma realidade, o que representa significativa dívida social do 

país para com cerca de 15 milhões de pessoas. 

O Estado do Maranhão não foge a esta estatística, já que apresenta um dos mais baixos 

índices de escolaridade do País; entre os 217 municípios a ele pertencentes, 117 apresentam 

índice de 35% de analfabetos, sendo que 19,31% vinculam-se ao analfabetismo com pessoas 

de 15 anos ou mais. (IBGE. Censo demográfico, 2010)25. 

Figura 3. Vista do Município de São Luís, Maranhão  

 

Foto de Antonio José de Sousa 

A obtenção de uma dimensão mais aprofundada do município de São Luís demandou 

a busca de dados que permitissem a ampliação do contexto investigado em questão. Afirma-se 

que neste cenário de pesquisa foram considerados aspectos de diversas ordens, como: a 

realidade política, histórica, econômica e educacional concreta.  

                                                           
23 BRASIL. Ministério da Educação. Programa Brasil Alfabetizado. Disponível em: http/www.mec.br. Acesso 

em: 3 jun.2016 
24 Os dados de 2012 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD encontram-se disponíveis em: 

http://www.pnad.gov.br.  Acesso em: 15 dez. 2015. 
25BRASIL.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. Censo demográfico, 2010. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 6 jun.2016. 
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São Luís, fundada pelos franceses em 8 de setembro de 1612, com população estimada 

de 1.014.837, é a capital do Maranhão. 

 

Gentílico: ludovicense 

  

População: 1.014.837 (Censo 2010 - IBGE) 

 

População: 1.082.935 (estimativa 2016) 

 

Área (em km²): 834,785 

 

Densidade Demográfica (habitantes por km²): 1.215 

 

Altitude (em metros): 4 
 

Mesorregião:Norte/Maranhense 

 

Dados econômicos e sociais: 
 

Produto Interno Bruto (PIB): R$ 23,1 bilhões (ano de 2013) 

 

Renda per capita: R$ 21.950 (ano de 2013). 

 

A Secretaria Municipal de Educação de São Luís, MA - SEMED, possui uma 

Superintendência da Área de Educação de Jovens e Adultos- SAEJA, que tem por objetivo 

principal ofertar Educação de Jovens e Adultos de qualidade à população de 15 anos ou mais, 

matriculada nas escolas da Rede Municipal de São Luís. A SAEJA implementa alguns 

programas e projetos, desenvolvidos em parceria com o Governo Federal, Vale do Rio Doce e 

Universidade Federal do Maranhão. São eles: Programa Brasil Alfabetizado; Projovem 

Urbano; Programa Educar e Incluir; Projeto Recriando Ideias, Projeto ABC Nefro, entre 

outros. 

 Em 2014 e 2015, no que se refere à modalidade EJA, a SAEJA prestou atendimentos 

às escolas, alunos, professores e coordenadores pedagógicos. Também há de se ressaltar o 

número de CPs que participaram da formação nos referidos anos, conforme explicitado nos 

Quadros 3 e 4. 
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Quadro 3. Total de atendimentos e de profissionais envolvidos na EJA, da rede municipal de 

São Luís, 2014.   

Escolas 

EJA 

Alunos 

EJA 

Professores 

EJA 

Coordenadores 

Pedagógicos EJA  

C.Ps participantes da 

formação em 2015 

62 6222 449 61 21 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Luís- SEMED- Superintendência da EJA ano base 2014. 

Quadro 4. Total de atendimentos e de profissionais envolvidos na EJA, da rede municipal de 

São Luís, 2015. 

Escolas 

EJA 

Alunos 

EJA 

Professores 

EJA 

Coordenadores 

Pedagógicos EJA  

C.Ps participantes da 

formação em 2015 

62 7082 488 54 19 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Luís- SEMED- Superintendência da EJA ano base 2015. 

Os referidos quadros demonstram que apesar de o número de escolas ter permanecido 

o mesmo, o número de alunos e professores aumentou significativamente na Rede. Verifica-se 

que no Quadro 4, o número de coordenadores pedagógicos não é proporcional ao número de 

escolas, fato que nos leva a concluir que nem todas as escolas mantém coordenador 

pedagógico. Vale ressaltar também queda significativa no que diz respeito à participação dos 

coordenadores pedagógicos nas formações da SEMED, confirmando assim, o que foi relatado 

nas entrevistas, pelos seus profissionais.    

Diante do cenário apresentado, afirma-se que Brasil e o Estado do Maranhão têm pela 

frente fundamental desafio, o de enfrentar o analfabetismo, porém sob a ótica não da mera 

superação estatística, mas, sobretudo atribuindo a esta questão significados, tanto de ordem 

social quanto política, o que implica conhecer, de fato, quem são os analfabetos e quais suas 

expectativas de futuro. Daí afirma-se que a superação ou minimização desse quadro está 

estreitamente vinculada às políticas de alfabetização, entre elas, à formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação. 

Tomando por base esse contexto, fica evidente a necessidade e a decorrente prioridade 

por ampliar a formação dos profissionais que atuam com jovens e adultos, incluindo neste 
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grupo, além dos coordenadores pedagógicos, os seus professores. Destaca-se a importância 

por considerar a diversidade dos que protagonizam essa modalidade de ensino, suas 

trajetórias, suas práticas, bem como os referenciais que norteiam a formação desses 

coordenadores pedagógicos e professores – sujeitos desta pesquisa. 

5.2 Sujeitos de Pesquisa 

Na pesquisa de campo foram ouvidos 3 (três) Coordenadores Pedagógicos, aqui 

denominados (CPs) e com 17(dezessete) professores, aqui denominados (PROFs.), além do 

Coordenador Geral da Formação SEMED (CGFS) e Formadora da EJA – SEMED (FEJAS). 

Ressalta-se que as informações obtidas representaram enquanto conteúdo do processo 

social vivido, diferentes posicionamentos e, até mesmo, contradições, uma vez se tratarem de 

sujeitos com diversificadas visões de mundo, formação e experiências, em diferentes tempos e 

espaços. Para efeito didático e melhor visualização, apresenta-se no Quadro 5, as 

denominações dos cargos/funções dos sujeitos de pesquisa, além da distribuição quantitativa 

por escola investigada. 

Quadro 5. Distribuição quantitativa dos sujeitos de pesquisa, por cargos/funções nas Escolas 

e na SEMED          

Distribuição quantitativa dos sujeitos de pesquisa, por cargos/funções nas Escolas 

Profissionais da Educação por Escola 

Escola 
Coordenadores Pedagógicos 

(CPs) 
Professores/as (PROFs) 

A 1 2 

B 1 8 

C 1 7 

 

Distribuição quantitativa dos sujeitos de pesquisa, por cargos/funções na SEMED 

Profissionais na SEMED Quantidade 

Coordenador Geral da Formação SEMED (CGFS) 1 

Formadora  da EJA SEMED( FEJAS) 1 

Elaborado pela autora. 
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Convém pontuar, que a Secretaria Municipal de Educação oferece a Formação 

Continuada para os coordenadores pedagógicos e os mesmos difundem a referida Formação 

nas escolas. 

5.3 Instrumentos de coleta de dados  

Os instrumentos utilizados no processo de coleta dos dados foram: Questionário, 

conforme explicitado no Apêndice A e Entrevista semiestruturada (Apêndice B). No que diz 

respeito ao instrumento questionário utilizado, Severino (2007) elucida tratar-se de:  

[...] conjunto de questões sistematicamente articuladas, que se destinam a 

levantar informações escritas por parte dos sujeitos da pesquisa, com vistas a 

conhecer a opinião dos mesmos sobre o assunto em estudo. (SEVERINO, 

2007, p.125). 

Em relação à entrevista, Bogdan e Biklen (2010, p.134) afirmam que esta é “utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 

do mundo”.  

Complementa-se, no entanto, que entre as modalidades de entrevista, este estudo 

centra-se na entrevista semiestruturada, que segundo Manzini (1990/1991, p. 154), permite 

“focalizar um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista”. 

Ainda para Manzini (1990/1991, p.154), esse tipo de entrevista permite emergir informações 

de forma mais livre e respostas não condicionadas a uma padronização de alternativas. 

 Reforça Manzini (2003, p.13) também, que é possível um planejamento da coleta de 

informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas relacionadas aos objetivos 

pretendidos. O roteiro utilizado além de possibilitar a coleta das informações básicas, também 

torna- se meio para o pesquisador estabelecer um processo de interação mais aberto para com 

o respondente. 

5.4 Resultados da Pesquisa de Campo 

Após a emissão do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

(Apêndice C) para a realização da pesquisa de campo, a pesquisadora viajou para a cidade de 

São Luís (lócus da pesquisa). O primeiro passo foi realizar encontro com o Coordenador 

Geral da Formação SEMED (CGFS), e com a Formadora da Educação de Jovens e Adultos - 
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EJA, da SEMED (FEJAS) da Rede Municipal de Educação de São Luís, em dezembro de 

2015, com o objetivo de caracterizar o panorama atual da Formação Continuada realizada nos 

anos (2014 e 2015). As informações junto a esses profissionais foram obtidas mediante 

entrevista semiestruturada e, com permissão dos entrevistados foram posteriormente 

transcritas conforme se apresenta a seguir.  

Os entrevistados mencionaram, inicialmente, breve histórico sobre o surgimento da 

formação continuada na Rede Municipal de Educação, da cidade de São Luís, Maranhão: 

“A Formação Continuada na Rede Municipal de Educação acontece há 13 

anos, (sendo política da Rede). A formação é oferecida para coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil, Fundamental e modalidade EJA, nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Atualmente são 8 formadoras 

competentes, responsáveis pela realização da Formação Continuada na 

Rede. Até 2012, os coordenadores pedagógicos e professores recebiam 

certificação, que servia para o processo de progressão na Rede” (CGFS). 

 

“A história da formação na Rede possui uma memória com registros nos 

portfólios anuais e blog.” “Para consulta é só acessar: 

http://formacaocontinuadaslz.blogspot.com” (CGFS). 

 

Sobre o plano e o desenvolvimento de Formação Continuada... 

“ O plano de formação é elaborado de dois em dois anos” (CGFS). 

   

“A participação dos coordenadores pedagógicos na formação continuada 

até 2007 era obrigatória, depois essa participação passou a ser optativa” 

(CGFS). 

  

“Com relação à formação dos coordenadores pedagógicos EJA foi 

observada uma queda significativa no número de participantes (2014 e 

2015). Também foi observada uma participação tímida no momento das 

discussões. Foi ainda destacado o desempenho de alguns coordenadores 

pedagógicos que desenvolvem um bom trabalho, apesar das dificuldades” 

(FEJAS). 

 

“Foram levantadas algumas dificuldades para a realização da formação na 

SEMED, entre elas: a formação não é vista como prioridade por alguns 

gestores da SEMED; atualmente não existe um local fixo para a realização 

das formações; as formadoras não dispõem de uma estrutura para 

realizarem seu trabalho (não garantia do material, escassez de internet)” 

(CGFS).  

 

“A formação na Escola não está acontecendo em um número significativo de 

escolas (desde 2013). O professor não reivindica a formação como direito” 

(CGFS). 

 

“Mesmo com o documento da SEMED que legaliza a realização da 

formação na Escola, pelo coordenador/, esse processo não está acontecendo 

em algumas escolas. A verdade é que existe um acompanhamento precário 

por parte da SEMED”. (CGFS). 

http://formacaocontinuadaslz.blogspot.com/
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“As práticas dos coordenadores pedagógicos e professores deixaram de ser 

tematizadas no espaço formativo (em 2009)”. (CGFS). 

Essas informações revelam avanços no que se refere à implantação da Política de 

Formação da Rede, considerando o tempo de existência do processo de Formação Continuada 

na Rede (13 anos); a memória da Formação (os portfólios, que são elaborados anualmente, o 

próprio blog); a validação e a importância da certificação; a preparação de formadoras 

qualificadas. Ao mesmo tempo, as falas revelam também entraves como: falta de estrutura 

para a realização da Formação; não realização da Formação em algumas escolas e a não 

tematização das práticas no espaço formativo para que o processo de Formação Continuada na 

Rede Municipal de Educação de São Luís se configure efetivamente. 

Assim, tendo em vista o contexto, bem como os pontos destacados pelo CGFS e pela 

FEJA, principalmente no que diz respeito a não realização da formação em algumas escolas, 

observa-se um distanciamento com a proposição “Projeto de Assessoria às Equipes 

Multidisciplinares da Secretaria de Educação de São Luís”, já mencionado, sobretudo no que 

diz respeito ao aspecto “formação continuada”.  

A formação continuada é o eixo articulador das intervenções, o projeto 

educativo da escola é o objetivo da formação dos educadores e a escola é o 

lócus privilegiado da formação. (ABAPORU. Projeto de Assessoria às 

Equipes Multidisciplinares, 2002, p.4).  

A falta de condições estruturais para que a formação acontecesse foi realçada pelo 

CGFS. Sobre essa questão, o “Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da 

Secretaria de Educação de São Luís” (2002) destaca: 

A eficácia das políticas públicas para a educação depende de investimento 

em infraestrutura, material, adequação do espaço físico e das instalações, 

qualidade dos recursos didáticos e tempo adequado [...].(ABAPORU. Projeto 

de Assessoria às Equipes Multidisciplinares, 2002, p.3-4) 

No tocante a esse aspecto, Freire (2005, p.34) revela sua inquietação ética e estética 

afirmando, que: “Não podemos falar aos alunos da boniteza do processo de conhecer se sua 

sala de aula está sendo invadida de água”. E, em seu livro Professora sim tia não (Freire, 

1997, p.51) endossa essa questão quando enfatiza que: “É óbvio que problemas ligados à 

educação, não são apenas problemas pedagógicos. São problemas políticos e éticos tanto 

quanto os problemas financeiros”. 
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Sem essas condições dignas e fundamentais para que a formação aconteça, fica difícil 

do ponto de vista da “qualidade” e da “quantidade”, a garantia de uma formação reflexiva e 

transformadora.  

A não tematização das práticas foi também mencionada pelo CGFS, preocupação esta, 

garantida na Proposição de Formação da SEMED, conforme anunciado no Projeto de 

Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria de Educação de São Luís, 2002: 

O acompanhamento do trabalho das escolas deve incluir necessariamente a 

discussão e observação das práticas de sala de aula no processo de formação. 

O cotidiano pedagógico é conteúdo da formação [...]. (ABAPORU. Projeto 

de Assessoria às Equipes Multidisciplinares, 2002, p.12). 

O momento de tematização, segundo Feitosa (2008), possibilita codificar e 

descodificar os temas, buscando seu significado social, ou seja, a consciência do vivido [...] 

da sua própria realidade, podendo, assim, melhor compreendê-la a fim de poder nela intervir 

criticamente. Se, são relegadas a segunda plano, então, para que servem as proposições? 

Seriam meros adornos teóricos cheios de intenções que com dificuldades se concretizam? Por 

que tanta dicotomia entre teoria e prática? Sobre essa dicotomia nos esclarece Freire (2005): 

O que não é possível é negar a prática em nome de uma teoria que, assim, 

deixa de ser teoria para ser verbalismo ou intelectualismo ou negar a teoria 

em nome da prática que, assim, se arrisca a perder-se em torno de si mesma. 

Nem elitismo teoricista, nem basismo praticista, mas a unidade entre teoria e 

prática. (FREIRE, 2005, p.29). 

Três (3) escolas foram selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa pela FEJAS: 

uma escola de pequeno porte, outro de porte médio e, por fim uma de grande porte. Um dos 

critérios para a escolha das mesmas foi a localização - todas as escolas encontram-se na zona 

urbana, o que facilitou a mobilidade da pesquisadora, tendo em vista o tempo exíguo para a 

investigação. Outro critério foi o da capacidade colaborativa das coordenadoras pedagógicas, 

sua proximidade com os professores e a capacidade de interação, o que possibilitou o 

estabelecimento de diálogo da pesquisadora com o grupo pesquisado, assim como a 

devolutiva dos questionários em tempo hábil. 

Após a definição do campo a ser investigado, as FEJAS enviaram email para as 3 

(três) coordenadoras pedagógicas das referidas escolas, solicitando um encontro com a 

pesquisadora para esclarecimentos sobre a pesquisa. As coordenadoras pedagógicas 

concordaram em colaborar com a pesquisa e se comprometeram em incentivar os professores 

a preencherem os questionários, destacando a relevância da pesquisa em questão. Um 
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encontro em cada escola com os professores foi realizado (em janeiro de 2016) pela 

pesquisadora, com o objetivo de explicitar as intencionalidades da pesquisa. 

Foram elaborados 2 (dois) questionários. Um respondido pelas coordenadoras 

pedagógicas das escolas da EJA e outro, respondido pelos professores das referidas escolas. 

O questionário referente às coordenadoras pedagógicas foi estruturado em duas partes: 

A - Dados de identificação/formação. B - Formação Continuada oferecida pela SEMED. Por 

sua vez, o questionário dos professores contemplou duas partes: A- Dados de 

identificação/formação. B - Formação Continuada oferecida na Escola. 

Destaca-se que os coordenadores pedagógicos da rede municipal recebem a formação 

continuada oferecida pela SEMED e devem ser os sujeitos mediadores do processo formativo 

nas escolas, conforme esclarecem os Referenciais para a Formação de Professores, produzido 

pelo Ministério da Educação (1999). Tais referenciais encontram-se também mencionados no 

Caderno do/a coordenador/a: orientação para a organização do trabalho escolar. (SEMED, 

2014, p.15). 

A capacidade do formador passa fundamentalmente pela capacidade de 

analisar o trabalho dos professores, com vistas a uma constante revisão e 

desvelamento das crenças subjacentes às ações dos professores, de modo a 

intervir com sucesso no desenvolvimento da competência profissional. 

(BRASIL. MEC. Referenciais para a Formação de Professores, 1999, p.45). 

O papel do coordenador pedagógico transcende o que aponta o referido documento, 

encontrando respaldo nas considerações de Domingues (2014): 

[...] A atuação da coordenação pedagógica, assim, passa a ser entendida não 

mais como uma atividade meramente técnica e burocrática, mas como uma 

prática intelectual que se  modifica em decorrência do tempo histórico, das 

mudanças sociais e políticas e das experiências vivenciadas pelos educadores 

no contexto educativo. (DOMINGUES, 2014, p, 17).    

Sem esse compromisso, é impossível pensar, repensar e modificar a prática 

pedagógica que consubstancia a formação que se deseja permanente. 

O questionário aplicado tanto às coordenadoras pedagógicas, como aos professores foi 

elaborado à luz das categorias de análise pré - definidas e anunciadas no quarto Capítulo, que 

trata do Referencial teórico. Pretendeu-se, assim, mediante a aplicação do questionário obter 

dados referentes à formação continuada realizada no espaço formativo da SEMED e da 

ESCOLA, assim como identificar os referenciais norteadores da formação dos sujeitos 

pesquisados, para então, com base no pensamento de Paulo Freire, apresentar uma proposta 
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que contribua significativamente para o processo de Formação Continuada, na Rede 

Municipal de Educação de São Luís, MA.  

5.4.1 Perfil dos Sujeitos de Pesquisa 

No que concerne à primeira parte do questionário voltada à identificação dos sujeitos 

da pesquisa, foram levantados os seguintes dados: 

5.4.1.1 Gênero 

Gráfico 1. Perfil dos coordenadores pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, 

quanto ao gênero   

 

Elaborado pela autora. 
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Figura 4. Perfil dos professores da Educação de Jovens e Adultos – EJA, quanto ao gênero   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

     Elaborada pela autora. 

No perfil do grupo pesquisado - CPs, é notória a presença das mulheres exercendo 

essa função - 100%.  No perfil do grupo de professores - PROFs, 65% são mulheres. E, 35%, 

são do sexo masculino. Assim, mais uma vez fica comprovada a presença feminina no 

magistério. Como já se sabe há uma feminização na docência. E sobre essa presença, Gatti 

(2010) ressalta que esse fenômeno não é recente, quando afirma: 

Desde a criação das primeiras Escolas Normais, no final do século XIX, as 

mulheres começaram a ser recrutadas para o magistério das primeiras letras. 

A própria escolarização de nível médio da mulher se deu pela expansão dos 

cursos de formação para o magistério, permeado pela representação do ofício 

docente como prorrogação das atividades maternas e pela naturalização da 

escolha feminina pela educação. (GATTI, 2010, p.1362 -1363). 

Freire (1997) também ao refletir sobre tal fenômeno vai mais além, afirmando que a 

questão da feminização atrela-se à questão da profissionalidade no magistério. (FREIRE, 

1997).   

[...] Creio que um dos caminhos táticos para professoras competentes, 

politicamente claras, críticas que, recusando ser tias se afirmam como 

profissionalmente professoras. (FREIRE, 1997, p.16). 

Ainda hoje, é notória a desigualdade em relação ao gênero, apesar da grande presença 

feminina na docência, assim como a expressiva desvalorização profissional.  
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5.4.1.2 Formação Acadêmica 

Gráfico 2. Perfil das coordenadoras pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos- EJA, 

quanto à formação acadêmica  

 

Elaborado pela autora. 

 

Quanto à formação acadêmica dos CPs, observa-se que 100% do contingente possui 

Licenciatura em Pedagogia e, apenas uma está cursando o doutorado em Educação, o que 

revela de certa forma, um indicador importante, no que diz respeito à bagagem cultural já 

adquirida, fazendo pressupor que esse conhecimento cumulativo e ampliado facilite o bom 

desempenho do exercício da profissão.   
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Gráfico 3. Perfil dos professores da Educação de Jovens e Adultos – EJA, quanto à formação 

acadêmica   

 
 

Elaborado pela autora. 

Quanto à formação acadêmica dos PROFs. verificou-se que 7 (sete) têm curso superior 

e não identificaram qual curso; 2 (dois) com licenciatura em Matemática, 2 (dois) com 

licenciatura em Letras, 1 (um) licenciado em Educação Artística, 2 (dois) em 

Pedagogia,1(um) em História,1(um) em Geografia e 1(um) com Mestrado, sem identificação 

da área.  

No entanto, dos 17 PROFs. apenas 2 (dois) têm licenciatura em Pedagogia (12.%), 7 

(sete) concluíram o ensino superior (41,1%), porém não especificaram a área, 1(um) tem 

mestrado (6,0%), também não especificou a área e 7 (sete), o que corresponde a 41,1%, 

apresentam licenciaturas em outras áreas (Matemática, Letras, Educação Artística, História e 

Geografia).  

Os dados revelam a heterogeneidade dos profissionais atuando na escola, isto é, 

especialistas com formação em diversas áreas do conhecimento desenvolvendo ações na 

modalidade EJA. Mais especificamente, destacam-se dois aspectos a serem considerados: o 

primeiro refere-se às peculiaridades que a modalidade EJA exige, e o segundo aspecto refere-

se à necessidade de formação com conhecimentos específicos aos professores de EJA com 

componentes formativos diversificados, de modo que sejam capacitados tendo em vista o 

encontro dessas duas variáveis.  
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5.4.1.3 Tempo de atuação 

Gráfico 4. Perfil das coordenadoras pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

quanto ao tempo de atuação    

 
 
Elaborado pela autora. 

Gráfico 5. Perfil dos professores da Educação de Jovens e Adultos – EJA, quanto ao tempo de 

atuação   

 

Elaborado pela autora. 
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O tempo de atuação, de certa forma, revela o amadurecimento da experiência 

profissional acumulada dos professores, ao longo dos anos. O embasamento teórico aliado à 

experiência prática cumulativa tende a resultar em mudanças no fazer cotidiano.  

 Destaca-se neste cenário, número expressivo de professores/ (6) atuantes no EJA 

entre 11 e 15 anos de prática profissional, o que leva a supor a existência de experiência 

acumulada e de desempenho satisfatório.  

Sobre os saberes da docência (a experiência) Pimenta (2009) esclarece que, 

Os saberes da experiência são também aqueles que os professores produzem 

no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua 

prática, mediatizados por outrem - seus colegas de trabalho, os textos 

produzidos por outros educadores. (PIMENTA, 2009, p.20). 

Freire (1996) também endossa essa ideia sobre a prática, afirmando que: 

Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática. (FREIRE, 1996, p. 39). 

Vale ressaltar, que a quantidade de anos na docência nem sempre reflete uma prática 

transformadora, vai depender muito do compromisso que cada educador assumirá na sua ação 

docente - uma prática repetitiva, mecânica ou uma prática inovadora, criadora. Eis aí, mais 

um desafio! 

5.5 Analisando e Problematizando os resultados 

Como explicitado no quarto capítulo (Referencial Teórico), a eleição das categorias 

consubstancia-se nos princípios e concepções freireanas, base para análise das proposições 

elaboradas pela SEMED bem como das compreensões e percepções das coordenadoras 

pedagógicas e dos professores referentes à formação continuada recebida tanto pela SEMED 

quanto pela escola. Após o estudo comparativo das falas dos sujeitos da pesquisa com as 

proposições da SEMED à luz dos referenciais freireanos foram eleitos organizadores de 

análise (aqui representados pelas letras: A, B, C, D, E, F), com o objetivo de anunciar os 

pontos de destaque.  

Os gráficos apresentam de modo mais objetivo e sintético, a análise e a interpretação 

dos dados pesquisados.  
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A -  Coordenadoras Pedagógicas e Professores de EJA valorizam a autoformação 

Gráfico 6. Ampliação da autoformação das Coordenadoras Pedagógicas e Professores da EJA 

 

 

Elaborado pela autora. 

Quando perguntado para CPs. e PROFs. como ampliam sua autoformação, 

constatou-se por parte desses profissionais interesse e preocupação com o processo de 

autoformação. Tal questão é endossada pela proposição apresentada no Projeto de Assessoria 

às Equipes Multidisciplinares da Secretaria de Educação de São Luís (2002), que tem entre 

seus objetivos a formação e enfatiza a importância de “[...] Administrar a própria formação 

continuada”. (ABAPORU. Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria 

de Educação de São Luís, 2000, p.8). 

Outra proposição a considerar a importância da autoformação é o Plano de Formação 

2015/2016 da SEMED, quando destaca: 

[...] A valorização da leitura como condição necessária para a autoformação, 

ampliando o universo cultural e literário dos envolvidos. (SÃO LUÍS 

(município). SEMED. Plano de Formação, 2015/2016, p.2). 

A leitura também foi destacada como uma das formas de ampliação da autoformação, 

tanto por parte das CPs, quanto da parte dos PROFs. 
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 Cuidar da sua autoformação, estudar e conhecer o que ainda não conhece, é uma 

postura condizente do educador compromissado. Assim é que para Freire (2011, p.73): 

“Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar, é não repetir o 

que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário”. Sem dúvida, ao professor é 

indispensável a ampliação da sua formação no processo educativo, ele é convidado a ser 

sujeito da produção do seu saber e do seu conhecimento e, para isso, precisa assumir também 

a sua autoformação. 

B -- Concepções de formação: um entendimento diverso e contraditório entre os sujeitos do 

processo 

Gráfico 7. Dimensionamento da relação conceitual entre Formação Continuada e Formação 

Permanente, segundo coordenadoras pedagógicas e professores de EJA   

 

Elaborado pela autora. 

 

Foi perguntado também para CPs. e PROFs. se a formação continuada e formação 

permanente são processos semelhantes. A resposta Afirmativa, foi dada por 1 (uma) 

coordenadora pedagógica e por 8 (oito) professores, complementada pela resposta da seguinte 

pergunta: Como você compreende?  
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Quadro 6. Semelhanças e diferenças entre Formação Continuada e Formação Permanente, 

segundo coordenadoras pedagógicas de EJA  

CPs - Formação Continuada (F.C) e Formação Permanente (F.P) 

Processo Semelhante Processo Diferente 

Aperfeiçoamento pessoal e 

profissional 

F.C - Processo de continuidade 

de formação pessoal podendo 

acontecer ou não 

F.P -Aquela que não se finda, pode 

ocorrer em serviço ou não. Ela é 

constante 

Elaborado pela autora. 

Quadro 7. Semelhanças e diferenças entre Formação Continuada e Formação Permanente, 

segundo professores de EJA  

PROFs - Formação Continuada (F.C) e Formação Permanente (F.P) 

Processo Semelhante 

Aperfeiçoamento pessoal e profissional 
Aperfeiçoamento do trabalho docente. Busca de 

estudo e pesquisa de forma permanente 

Processos que se completam. Busca constante 

do Conhecimento 

Proporcionam Conhecimento para melhorar a 

prática pedagógica. É busca de conhecimento 

Processo Diferente 

F.C - Processo de continuidade de formação 

pessoal podendo acontecer ou não  

F.P - Aquela que não se finda, pode ocorrer em 

serviço ou não. Ela é constante  

F.C - Formação em Serviço. Aquela que 

acontece em data pré-determinada. Possibilita 

melhoria no ensino. Ajuda na metodologia 

aplicada na sala de aula 

F.P -Aquisição de novos saberes. É busca constante 

de conhecimento. Melhora a prática. 

Elaborado pela autora. 

 

Os respondentes desse questionário - 9 (nove) profissionais entre CPs. e PROFs. – 

afirmaram que o Processo de Formação Continuada e Formação e o Processo de 
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Formação Permanente são processos semelhantes. E,11(onze) profissionais responderam 

que esses processos são diferentes.  Contata-se a existência de uma fragilidade teórica 

geradora de distorções e delimitações equivocadas sobre a compreensão conceitual de 

Formação Continuada e Formação Permanente. Na tentativa de esclarecer essas contradições 

conceituais, pretende-se destacar alguns pontos fundamentais.   

O Plano de Formação 2015/2016 da SEMED, na sua justificativa enfatiza:  

[...] A proposta de formação continuada da Secretaria Municipal de 

Educação de São Luís visa à criação de condições para que a escola, 

cotidianamente, se consolide como espaço de formação permanente e, por 

conseguinte, a qualificação da ação pedagógica. A formação continuada é 

um instrumento essencial para a reflexão sobre a prática pedagógica e, 

consequentemente, a reorganização do ensino, uma vez que se caracteriza 

em um processo contínuo e permanente de desenvolvimento de 

competências, contribuindo para a melhoria da atuação profissional. 

Portanto, este instrumento de profissionalização deve integrar-se à atividade 

do (a) educador (a), de modo que represente uma referência de qualidade 

para seu fazer pedagógico. (SÃO LUÍS (município). SEMED. Plano de 

Formação 2015/2016, p.1). 

Nessa perspectiva, observa-se que o referido Plano também nomina os processos como 

sendo semelhantes, ou seja, não estabelece explicitamente o que entende por formação 

permanente e formação continuada. Em não havendo clareza conceitual, os profissionais que 

se utilizarem dessa produção, analogamente poderão desenvolver visões não plenamente 

completas sobre esta questão. 

Acerca da problemática conceitual são esclarecedoras as contribuições de Freire 

(1995) ao argumentar a favor de uma educação e formação permanente, enfatizando: 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 

razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, na consciência que 

ele tem de sua finitude. (FREIRE, 1995, p. 20). 

 

Por sua vez, Imbernón (2009) ressalta que a formação permanente deveria fomentar o 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional do professorado potencializando um 

trabalho colaborativo para transformar a prática. (IMBERNÓN, 2009, p. 44).    

Mister se faz pontuar que é essa concepção de formação permanente que humaniza, 

que propõe o diálogo, que abraça a compreensão da inconclusão do ser humano no seu 

processo de “ser mais” e de busca constante, possibilita, no dizer de (Freire, et al. 1982, p. 92) 

“Pensar a prática e saber que esta prática não é individual, mas que é social”. 
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C - O diálogo na formação: um “princípio fundamental”, presente nos documentos e 

proposições, porém, pouco vivenciado em seu sentido amplo nas práticas  

Quando perguntado aos profissionais como o Diálogo é vivenciado na Formação 

Continuada oferecida pela SEMED e oferecida na ESCOLA, as respostas foram as seguintes: 

Segundo as CPs. “[...] O diálogo é vivenciado de forma democrática, aberto, com respeito e 

com incentivo para expressar o pensamento”.  

Quando a mesma pergunta foi direcionada aos professores, obteve-se as seguintes 

respostas: 1(um) PROF. da Escola “C” não respondeu; 3(três) PROFs. da Escola “C” 

justificaram que não responderam a questão uma vez que “não houve formação na escola”; 

1(um) PROF, também da Escola “C”, disse que “na prática, o diálogo não acontece.”  

As formas de diálogo mais manifestadas no questionário foram: diálogo 

compartilhado, aberto, democrático e autônomo.  

As respostam parecem evidenciar entendimento superficial do que se compreende por 

diálogo, tanto por parte das coordenadoras pedagógicas, como por parte dos professores. 

Destaca-se nesse contexto que as proposições elaboradas pela SEMED - Plano de Formação 

2015/2016, p.1; Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria de 

Educação de São Luís (2002, p.14) e, Caderno de Orientações para a organização do trabalho 

escolar (2014, p.16) - anunciam o diálogo como princípio fundamental para a formação, o que 

se pressupõe a necessidade de aprofundar do ponto de vista dos fundamentos, a concepção 

dialógica, sua importância e a possibilidade de ser inaugurada nos espaços formativos como 

um dos aspectos fulcrais da elevação qualitativa da educação, incorporando seus profissionais. 

Diante das considerações anteriormente apresentadas, o diálogo é, sem dúvida, o 

princípio norteador que ancora a proposta humanista-libertadora. Diálogo entendido aqui, 

como processo crítico - problematizador que implica uma práxis social, uma necessidade 

existencial e uma relação de horizontalidade. Diálogo que na perspectiva freireana. (FREIRE, 

2005). 

Reconhece diferenças culturais como condição do humano, permite o 

respeito à cultura dos alunos, à valorização que o educando traz, enfim, um 

trabalho a partir da visão de mundo do educando é sem dúvida um dos eixos 

fundamentais sobre os quais deve se apoiar a prática  pedagógica de 

professores e professoras. (FREIRE, 2005, p.82). 

O convite ao diálogo, não representa uma atitude ingênua, “não é favor e nem 

cortesia”. O diálogo é uma postura mais que necessária, tanto por parte de quem ensina como 
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por parte de quem aprende. Sim, é o diálogo que estabelece a curiosidade, permeia a 

aprendizagem e a construção de novos conhecimentos. Desse modo, apenas possibilitar 

espaço para participar, não implica necessariamente, que o diálogo esteja sendo inaugurado. 

Muitas vezes, peço a contribuição do outro, porém, não levo em consideração de fato, a fala 

dos professores, dos alunos, pois não me coloco na condição do exercício permanente do 

“Escutar”. Segundo Saul, A.M. (2010, p.159), “escutar vai além da capacidade auditiva e 

difere da pura cordialidade”. É um dos saberes necessários à prática educativa, defendida por 

Freire, em sua obra “Pedagogia da autonomia”. 

D - Coordenadoras pedagógicas e professores anunciam participar da construção do 

conteúdo sobre Formação Continuada 

A questão do conteúdo sempre esteve presente no cenário das preocupações dos 

educadores. Conteúdo para que? Para quem?  

Para a análise dessa categoria foram elaboradas três questões: 

1- Você participa da escolha/seleção dos conteúdos ministrados na formação continuada 

oferecida pela SEMED e na ESCOLA? Como essa participação se efetiva? 

2- Os conteúdos ministrados na formação continuada da SEMED e na ESCOLA 

problematizam as práticas pedagógicas dos professores? Como? 

3- A reflexão sobre os contextos (diversidade cultural, etnia, violência na escola, política, 

etc.) estão contemplados nos conteúdos da formação continuada da SEMED e na 

ESCOLA? De que forma? 
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1. Você participa da escolha/ seleção dos conteúdos desenvolvidos na formação continuada da 

SEMED e da escola? Como essa participação se efetiva? 

Gráfico 8. Percentual de participação das Coordenadoras Pedagógicas na escolha dos 

conteúdos de Formação Continuada 

 

Elaborado pela autora. 

Gráfico 9. Percentual de participação dos Professores na escolha dos conteúdos de Formação 

Continuada 

 

Elaborado pela autora. 
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Apesar de 53% das CPs e PROFs. responderem que participam do processo de 

escolha, fica patente que a forma de participação na escolha dos conteúdos demonstra 

reduzida vivência de como realmente esse processo deve se efetivar. Outros 47% 

responderam que não participam. Esse percentual é elevado se comparado ao grupo como um 

todo. Destaca-se também a nominação de expressões como: eleição, temas pré-selecionados, 

adequação, o que traduz uma forma de participação de reduzida efetividade nesse processo de 

escolha. 

Ainda, em relação à questão 1, quando perguntado: Como essa participação se 

efetiva? 

Tem - se os seguintes dados: 1 (uma) CP respondeu: “Elencamos alguns temas”; 2 

(duas) CPs. responderam: “Opinamos sobre temas pré- selecionados e quando possível 

adequamos.” 

Em relação às respostas do PROFs. Destacam-se: “Através da eleição de temas, de 

acordo com as prioridades dos docentes”; “troca de experiências”; “na Jornada Pedagógica, 

no início de ano”; “temas sugeridos pelo grupo”. Vale ressaltar que 7 (sete) PROFs. não 

responderam essa questão. 

Apesar dos dados coletados por parte dos profissionais, o “Plano de Formação 

2015/2016”, da SEMED, na p. 3, afirma que os conteúdos surgem a partir do diálogo, assim 

como enfatiza: “Desta forma, são selecionados com a finalidade de repertoriar os educadores 

da Rede”. 

“Repertoriar”, conforme o Plano de Formação 2015/2016 da SEMED, na p. 3: 

“significa uma forma de construir competências necessárias ao desenvolvimento das atividades 

dos educadores da Rede, proporcionando-lhes condições reais de transformação das práticas 

escolares”.  

Retomando o Plano de Formação 2015/2016 (p.3-4), observam-se conjuntos de 

conteúdos para a educação infantil, ensino fundamental e EJA. No entanto, o referido Plano 

não explicita com clareza de que forma a construção coletiva dos conteúdos se efetiva. 

Mais uma vez, recorre-se a Freire (1995) em busca de argumentos explicativos a 

respeito das contradições acima assinaladas. 

[...] Enquanto educador progressista, não posso reduzir minha prática 

docente ao ensino de puras técnicas ou conteúdos, deixando intocado o 

exercício da compreensão crítica da realidade.  (FREIRE, 1995, p. 31). 
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Considerando o cenário apresentado, torna-se fundamental afirmar que a incessante 

busca do conhecimento exige a compreensão da realidade, a eleição não de qualquer tema, 

mas a escolha de conteúdos socialmente relevantes para assim, construir conteúdos 

significativos e carregados de sentido, não aceitando a passividade no momento de recebê-los, 

lembrando que os conteúdos não são engessados, nem padronizados, e sim, flexíveis, “não 

são grades, são janelas”. (grifo nosso). 

2. Os conteúdos desenvolvidos na formação continuada da SEMED e na ESCOLA 

problematizam as práticas pedagógicas dos professores? Como? 

Gráfico 10. Práticas Pedagógicas problematizadas na Formação Continuada, segundo 

Coordenadoras Pedagógicas e Professores de EJA  

 

Elaborado pela autora. 

Em resposta ao “Como os conteúdos desenvolvidos na formação continuada 

problematizam as práticas pedagógicas?” Duas CPs. responderam de forma não condizente ao 

que foi perguntado. E uma Coordenadora Pedagógica afirmou que problematizar contribui 

como subsídio das práticas do coordenador. 

No que se referem às respostas dos professores tem-se que: 4 (quatro) afirmaram que 

partem da realidade da escola; 3 (três) consideraram a partilha de experiências; 2 (dois) 

afirmaram dinamizar a prática pedagógica; 1 (um) considerou como importante a reflexão 
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sobre a prática pedagógica; 1(um) aventou que se efetiva através de projeto; 2 (dois) 

professores da Escola “C” deram resposta inadequada e 4 (quatro) PROFs. da Escola “C” não 

responderam. 

Acerca dessa questão, as respostas dos pesquisados transparecem contradição, 

sobretudo entre as coordenadoras pedagógicas, os professores com o afirmado pelo CGFS. 

Esse último ressaltou quando na entrevista semiestruturada (conversa) com a pesquisadora, 

que as práticas pedagógicas dos professores, deixaram de ser tematizadas no espaço formativo 

(desde 2009). No entanto, o Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da Secretaria 

de Educação de São Luís (2002, p.2) é enfático ao afirmar, que o cotidiano vivido nas 

instituições educativas é um elemento formador da maior importância. Por sua vez, também, 

“Plano de Formação 2015/2016” (SEMED, p.5) reforça essa visão ao afirmar que: 

O processo formativo se sustenta na problematização da prática do/a 

coordenador/a pedagógica/a,à luz de bons referenciais teóricos, visando 

aprimoramento das práticas formativas a serem desenvolvidas juntos aos/às 

professores/as e, por conseguinte, refletindo-se no avanço da aprendizagem 

dos/as alunos/as.(SÃO LUÍS (município). SEMED. Plano de Formação 

2015/2016, p.5). 

Retomando Freire (2005, p.123), o respeito à cultura do aluno, à valorização do 

conhecimento que o educando traz é, sem dúvida, um dos eixos fundamentais sobre os quais 

deve se apoiar a prática pedagógica de professoras e professores. 

Muito além do que o professor observa na sala de aula, no cotidiano de suas 

atividades, problematizar as práticas emerge do encontro entre o conhecimento que o aluno 

traz da sua realidade, suas dificuldades de aprendizagem e a construção coletiva de uma visão 

crítica, ampliada e significativa. Esse movimento implica em reflexão sobre a prática 

pedagógica, diálogo com a experiência do professor e dos educandos que resulta em 

intervenções mais apuradas na realidade para transformá-la. 
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3. A reflexão sobre os contextos (diversidade cultural, etnia, violência na escola, política, etc.) 

estão contemplados nos conteúdos da formação continuada oferecida pela SEMED e na 

ESCOLA? De que forma? 

Gráfico 11. Incidência de momentos de reflexão sobre os contextos culturais na Formação 

Continuada, segundo coordenadoras pedagógicas e professores de EJA 

 

Elaborado pela autora. 

Em relação à forma como os contextos culturais são contemplados: as CPs. 

responderam ser por meio de palestras e vídeos sobre temas. Quanto aos professores, 

afirmaram que entre as formas de os contextos culturais serem contemplados, destacam-se 

palestras, vídeos temáticos, leitura de textos, projetos, debates. Registra-se que 5 (cinco) 

professores da escola”C” não responderam. 

Foram encontradas nas respostas emitidas pelas coordenadoras pedagógicas e 

professores, quanto à forma de como os contextos culturais são contemplados nas formações, 

indícios de que os conteúdos são trabalhados isolados do contexto vivido. 

Sobre essa questão, o Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da 

Secretaria de Educação de São Luís (2002, p. 9), deixa claro que: “Não basta tratar os 
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educadores como alunos que aprendem conteúdos cujo uso não é imediato e nem 

contextualizado” . 

Especificamente, no que concerne ao “Plano de Formação 2015/2016” (SEMED, p. 4) 

não foram detectados conteúdos que contemplassem os contextos culturais.  

No que tange à questão em pauta, Freire (1997, p.106) adverte ser “indispensável à 

reflexão crítica sobre os condicionamentos que o contexto cultural tem sobre nós, sobre nossa 

maneira de agir e sobre nossos valores”. Complementa-se tal consideração ainda recorrendo a 

Freire (2000, p.128) em sua obra “Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros 

escritos”, quando afirma: “Como um educador progressista nem posso perder-me em 

discursos descontextualizados, agressivos, inoperantes, autoritários e elitistas.” 

Assim, torna-se imperioso que os textos sejam contextualizados. Por decorrência, é 

impossível desconsiderar o contexto teórico (dos sujeitos do conhecimento), o contexto da 

prática (da realidade social) e o contexto do vivido e do observado na escola. Tal concepção 

encontra respaldo em Feldmann (2009, p.72) quando afirma que: “O fenômeno educativo é 

sempre um processo relacional e contextual”. E, em Mizukami (2002), quando sublinha a 

importância por não ignorar os contextos culturais nos espaços formativos. 

[...] É posta muita ênfase na problemática do saber escolar e do saber 

docente, que são componentes da cultura escolar, mas, por exemplo, se 

trabalha muito pouco a cultura da escola, isto é, outros elementos que não 

são só cognitivos, que fazem parte do dia a dia da escola e seus ritos, 

símbolos, etc., presentes também na profissão docente. Igualmente, não têm 

incorporado a preocupação com a dimensão cultural da prática pedagógica. 

Estudos de especial interesse vêm sendo desenvolvidos por vários autores na 

perspectiva do reconhecimento da importância de se trabalhar no âmbito 

educativo questões relativas à diversidade cultural, étnica e as questões de 

gênero. Essa temática é hoje praticamente ignorada na formação continuada 

de professores. (MIZUKAMI, 2002, p.28-29).   

Consoante à proposição de Mizukami et al. (2002) reafirma-se que o contexto não 

pode ser reduzido a um ambiente neutro. Assim, tomando por base as respostas levantadas 

pelas coordenadoras pedagógicas e professores, quanto à forma de como os contextos 

culturais são contemplados nas formações, nota-se a presença de indícios de que os conteúdos 

são trabalhados isoladamente do contexto vivido; reforça-se assim, a condição de que os 

contextos culturais tendem a ser considerados como apêndice, tão somente para justificar que 

“foram contemplados”. 
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E- Uma formação que não tem levado em conta a reflexão sobre as práticas dos professores 

da EJA 

Quando perguntado às Coordenadoras Pedagógicas e aos Professores A Formação 

Continuada realizada na SEMED e na ESCOLA o ajuda a pensar criticamente sobre o que faz 

no cotidiano da escola? De que maneira? 

Gráfico 12. Formação Continuada relacionada ao pensar criticamente, incidências segundo as 

coordenadoras pedagógicas e os professores de EJA  

 

Elaborado pela autora. 

Em relação às respostas pontuadas pelas Coordenadoras Pedagógicas tem-se que: 1 

(uma) profissional concedeu resposta inadequada. Outra CP afirmou que pensar criticamente 

“Fortalece o trabalho pela troca de experiências exitosas e amplia o universo de 

metodologias”. E, a terceira CP respondeu que “contribui para inovações pedagógicas”. 

Os PROFs. da Escola “A” responderam que pensar criticamente permite perceber as 

deficiências didáticas, assim como refletir e analisar as práticas pedagógicas. Os PROFs. da 

Escola “B” disseram que o pensar criticamente reflete no agir de forma crítica; reflete sobre a 

maneira de ensinar; reflete no processo de ação- reflexão-ação e, permite perceber de modo 

mais profundo o cotidiano da escola.  Também, 1 (um) PROF. da Escola “B”, não respondeu; 
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1(um) PROF. da  Escola  “C” afirmou que o pensar criticamente permite “Rever e aprimorar 

a prática pedagógica.”; 6 (seis) PROFs. da Escola “C” não responderam. 

Tanto as respostas das Coordenadoras Pedagógicas como dos Professores sinalizam 

relativo entendimento sobre o que significa pensar criticamente, porém faz-se necessário 

revisitar as Proposições- SEMED uma vez que esses não esclarecem com precisão a visão 

conceitual de “Problematização”. 

Buscando referência no Projeto de Assessoria às Equipes Multidisciplinares da 

Secretaria de Educação de São Luís (2002, p.9) tem-se que: 

[...] O uso do conhecimento adquirido para a resolução de situações- 

problema é um dos principais desafios das propostas de formação. (SÃO 

LUÍS (município). Secretaria de Educação. (ABAPORU. Projeto de 

Assessoria às Equipes Multidisciplinares, 2002, p.9). 

Observa-se que o Projeto acima citado não explicita o que seja esse “desafio na 

formação”. 

 Por sua vez, o “Plano de Formação 2015/2016”, da SEMED, é permeado pelo termo 

“problematização”. Assim é que: 

[...] Para que a formação continuada se realize como percurso de 

desenvolvimento profissional, pessoal e efetivo, é imprescindível que: o 

registro seja compreendido e utilizado como instrumento de 

problematização, reflexão crítica e sistematização dos estudos. (p.1); [...] O 

processo formativo se sustenta na problematização da prática. (p.5).(SÃO 

LUÍS (município).Secretaria de Educação. Plano de Formação 2015/2016). 

Como resolver situações-problemas, sem a curiosidade inquieta e indagadora? No 

entender de Freire, citado em Streck, Redin, Zitkoski (2010, p.329), “o sujeito só pode 

aprender efetivamente se for ativo, se agir problematizando o que vê, ouve e percebe”.   

Sendo assim, Problematizar ultrapassa a mera construção de perguntas ou 

questionamentos, pressupõe superar a visão mágica, exige a presença de sujeitos, contextos e 

realidades individuais e coletivas, estimulando a reflexão e possibilitando iluminar a realidade 

com o fazer e o pensar crítico problematizador para assim, transformar o contexto vivido. 

F - Uma formação que pouco se preocupa com a transformação/ intervenção da realidade 

Quando perguntado às Coordenadoras Pedagógicas e aos Professores: Diante de todas as 

dificuldades encontradas no atual contexto para a realização da Formação Continuada, o que 

você tem feito para intervir, reinventar e transformar a realidade na escola? 
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Das Coordenadoras Pedagógicas foram obtidas as seguintes respostas: 

“Muito pouco devido o desânimo da equipe” (CP da Escola “A”) 

“Reproduzindo textos para estudo, com o apoio da gestão” (CP da Escola “B”) a resposta foi 

essa mesma.  

“Quase nada” (CP da Escola “C”). 

 

Dos Professores foram obtidas as seguintes respostas: 

PROFs. da Escola “A” 

 “buscando alternativas” (não especificou quais) 

“fazendo uso da comunicação virtual”. 

 

PROFS. da Escola “B” 

“compartilhando alternativas para melhorar a escola”  

“me aperfeiçoando na área que atuo através de cursos e pesquisas na internet” “participando 

das formações” 

“colaborando, dando ideias e buscando soluções” 

 “melhorando o desempenho em sala de aula; o sistema inviabiliza qualquer tomada de 

decisão.”  

2 (duas) respostas  não foram condizentes ao que se perguntou. 

 

PROFS. da Escola “C” 

“promovendo palestras, projetos e eventos com a comunidade”  

“NADA” 

“com aulas extraclasses”  

“planejando aulas individualmente” 

“dinamizando as aulas” (não disse como). 

 

Duas (2) respostas de professores da Escola “C”, não puderam ser categorizadas por 

não terem sido encontrados aportes teóricos para classificá-las. Percebe - se nas respostas dos 

professores, tentativas tímidas de mudanças, por vezes, solitárias e sem perspectivas em uma 

direção crítico-transformadora. Chama a atenção quando a resposta a essa pergunta é NADA, 

QUASE NADA. Será que nada me incomoda, me inquieta, ou me inspira diante da realidade 

posta?  
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Nessa direção, a proposta de Freire (1996) instiga-nos e encoraja-nos:  

[...] A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da 

situação desumanizante e o anúncio de sua superação [...] mudar é difícil, 

mas é possível. (FREIRE, 1996, p, 79). 

Freire é enfático e deixa claro que ficar somente afirmando que “mudar é possível”, 

não basta. É preciso recusar o imobilismo, o comodismo de achar que nada vai dar certo, que 

a realidade é assim mesmo, que a teoria é uma coisa e a prática é outra.  Nada acontece de 

forma fácil, “por decreto”, mudar é processo árduo e pressupõe avanços e muitos recuos.  

“O educador recria sua prática pedagógica e cria condições para transformá-la”. 

Assim, nossa tarefa como formador/educador, que deseja transformação é “estimular e 

possibilitar, nas circunstâncias mais diferentes, a capacidade de intervenção no mundo”. 

(FREIRE, 2000, p.59). 

Eis aí uma questão de opção: Ou nos mantemos “neutros” no espaço escolar, 

mantendo o status quo, ou nos propomos a contribuir, mesmo com os limites da nossa prática, 

para refazer a realidade com ousadia. 

Importa-nos ressaltar que o resultado de uma pesquisa apresenta desafios e limitações, 

mas também pode apontar contribuições que vislumbrem novos horizontes comprometidos 

com uma prática formativa, que se quer freireana . Os achados da pesquisa revelaram que: Os 

documentos e as proposições analisados apontam aproximação com princípios/ 

categorias/referencias freireanos, porém como principal limite, indicaram significativa 

distância entre o prescrito e a realidade percebida pelos CPs e PROFs da EJA. Os dados 

produzidos nesta pesquisa também revelaram entendimento diverso e contraditório no que diz 

respeito às concepções de práticas numa perspectiva de formação permanente, quando 

tomadas por base as categorias freireanas eleitas (formação permanente, diálogo, conteúdos 

significativos, problematização e transformação da realidade). 

  Assim, apontam-se algumas proposições que possam contribuir para a construção de 

práticas formativas inspiradas no pensamento de Paulo Freire, conforme apresentadas nas 

considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O inacabamento como dimensão da Inconclusão 

Não há possibilidade de pensarmos o amanhã 

mais próximo ou mais remoto, sem que nos 

achemos em processo permanente de “emersão” 

do hoje, “molhados” do tempo que vivemos. 

   Paulo Freire 

Tomando distância de tudo que foi produzido, temos a tranquila coragem de 

perguntar: E agora? O que fazer de concreto com tudo que foi construído? Vai servir para 

que? Para quem? Como materializar todo esse conhecimento na prática e nos espaços 

formativos fundamentados em uma formação permanente pautada em princípios e concepções 

freireanas?  

 No ir e vir dessa trajetória de construção da pesquisa, o exercício de dialogar com as 

nossas experiências de professora, coordenadora pedagógica e pesquisadora; a análise das 

realidades percebidas pelos coordenadores pedagógicos e professores de EJA; a troca com 

professores e colegas do mestrado e doutorado e a compreensão mais aprofundada e alargada 

do pensamento freireano na Cátedra Paulo Freire, sob a orientação da professora Ana Maria 

Saul, possibilitaram-nos momentos de muitos aprendizados. Não encontramos respostas, 

mesmo que provisórias, para as questões que “emergiram e emergem” permanentemente. 

Ainda bem, pois não era essa a maior intenção. Há de se reconhecer que ninguém é 

proprietário das “verdades absolutas” e nem, ao menos, da versão definitiva de um todo. O 

incessante processo de busca foi o que ancorou a construção e ressignificação da pesquisa, 

desafiando-nos a investigar.  

  Primeiramente é ingenuidade pensar que apenas a enorme vontade de querer mudar, 

pode fazer com que a mudança aconteça. A mudança não acontece por “decreto”, por 

“portaria”, de forma automática, como nos lembra Freire, em seu livro “Educação na cidade”. 

A mudança não acontece na magia de uma varinha de condão. Mudar exige, necessariamente, 

o enfrentamento dos desafios teóricos, políticos, metodológico, éticos, estéticos e muito 

compromisso, como reforça Freire (2015): 

É claro que nada disso se faz da noite para o dia e sem luta. Tudo isso 

demanda um grande esforço de competência, condições materiais e uma 

impaciente paciência. (FREIRE, 2005, p. 26). 
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Acreditamos que não se deva ter medo de ousar, não se pode afastar das próprias 

convicções por receio de errar e de não ser entendido. É preciso dar o primeiro passo e não 

desistir de lutar. Os momentos de anúncios e denúncias também são importantes. Assim, aos 

poucos pelo exemplo, respeito e coerência se consegue aliados que também acreditam numa 

concepção de educação que humaniza e liberta. 

Segue-se, portanto, que não se pode ter receio de correr risco pela opção que se faz. 

Daí porque Paulo Freire, sempre inspirou o nosso fazer docente. Quando elegemos os 

princípios freireanos para sustentar e fundamentar a pesquisa em tela, tínhamos clara a 

convicção de que não seria fácil, pois sentir, dizer e fazer freireanamente exige “doses 

homeopáticas” de coragem, ousadia, risco, opção, luta e compromisso.  

A seguir, então, retomamos nos estudos desenvolvidos nesta investigação, alguns 

pontos de significativa relevância quando relacionados aos princípios freireanos.  Para tanto, 

ressaltamos inicialmente, pontos documentais e achados da pesquisa, para, em seguida, 

apresentar algumas proposições que possam contribuir com práticas formativas, inspiradas no 

pensamento de Paulo Freire. 

  Considerando as análises dos documentos e proposições há de se creditar 

contribuições e avanços, como também limites, contradições, coerências e incoerências 

assinaladas nos referidos registros. Identificamos que os princípios/ indicativos freireanos 

encontram-se anunciados nos documentos e proposições, porém é notória a distância entre o 

formalmente prescrito e a realidade percebida pelos coordenadores pedagógicos e professores 

da EJA. Tais registros demonstram pontos de fragilidade e superficialidade teórica e 

conceitual, sobretudo no que diz respeito à noção das concepções de Paulo Freire. Dessa 

forma, impõe-se como necessária a redução e, até mesmo, a extinção da distância entre as 

intenções propostas nos documentos e as questões da prática real.  

Considerando também as categorias freireanas nas entrevistas e questionários, 

destacamos como premente que, formar-se permanentemente numa perspectiva freireana 

exige grandes desafios. Exige diálogo, conteúdos significativos, problematização, 

transformação da realidade (categorias freireanas de análise selecionadas neste estudo). 

Formação permanente exige novas compreensões do currículo, humanização e, sobretudo 

consciência do inacabamento. Formação permanente pressupõe o exercício da escuta, a 

condição de se ter voz, a contínua curiosidade. Funda-se na prática que analisa a própria 

prática. Clama por reflexões teóricas críticas, tecidas em novos contextos; leva em conta a  
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historicidade dos sujeitos, requer coerência entre o dizer e o fazer e a politicidade. Assim, fica 

declarada a concepção de formação permanente que aqui defendemos, qual seja, uma 

formação com base na prática dialógica e nos princípios relacionados à humanização. No 

entanto, no decorrer da pesquisa detectou-se entendimentos diversos e contraditórios no que 

diz respeito às concepções de formação, principalmente sobre formação permanente, 

conforme aqui defendida. 

O contínuo e incessante processo de aprimoramento dos coordenadores pedagógicos e 

professores sinaliza a necessidade de preocupação para com a ampliação e a ressignificação 

dos seus saberes e a autoformação.  

A pesquisa revelou que os sujeitos que responderam ao questionário, valorizam sua 

autoformação, porém alerta Freire (1997):  

É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo nas 

condições que conhecemos, mal pagos, desrespeitados [...] É preciso ousar 

para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos diariamente.  

(FREIRE, 1997, p. 10). 

A perversa relação linear e verticalizada que o professor assumiu (e alguns assumem 

até hoje) ao trabalhar com os “conteúdos”, apenas como transmissor ou consumidor dos 

mesmos, simplesmente para aplicá-los, sem contextualizá-los, sem problematizá-los, 

configura uma postura daquele que se apresenta como proprietário da verdade. As análises 

realizadas deixam revelar que os sujeitos pesquisados anunciam participar da construção dos 

programas de formação, porém quando perguntado - como essa participação se efetiva, 

percebe-se que essa participação restringe-se simplesmente em elencar os tópicos dos 

conteúdos para o programa de formação, sem que sejam estabelecidas relação com suas 

práticas.  

A problematização em relação aos conteúdos a permitir mais aprofundamento e 

consideração dos diversos contextos culturais a serem trabalhados nos espaços formativos, 

sobretudo envolvendo postura relacional, dados da atualidade e as questões espaço - tempo, e 

não apenas apresentados como apêndice para justificar que não foram ignorados. 

As análises desenvolvidas ao longo da pesquisa revelaram que o diálogo é um 

princípio fundamental na formação, que embora presente formalmente nos documentos e 

proposições, é vivenciado de forma restrita, em seu sentido mais amplo.  

Referindo-se ao acima exposto, Saul. A. M. (2016) enfatiza: 
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O diálogo implica no desenvolvimento da tolerância para ouvir e respeitar os 

interlocutores, aceitar e ou confrontar posicionamentos diversos, desenvolver 

pensamento crítico e humildade intelectual... e fazer colaborativo. (SAUL, 

A.M., 2016, p. 4).  

Sob tais bases, acredita-se ser imprescindível uma pedagogia democrática para que as 

relações possam se transformar, possibilitando assim tomadas de decisão consubstancialmente 

dialógicas. 

 Observamos também, a partir dos dados coletados, sinais de acomodação, de 

desencanto e de falta de encorajamento por parte dos coordenadores e educadores, em 

transformar/ intervir na realidade, aspectos esses advindos não só da pura vontade de não 

querer mudar, mas influenciados também por outros determinantes, como já ressaltados no 

quinto capítulo.   

Diante do exposto acima, corroboramos com Freire, (1997, p.41) quando afirma: “A 

acomodação é a expressão da desistência da luta pela mudança”. Precisamos lutar para que 

todos na escola possam ser sujeitos e não objetos do seu tempo. Recusamos aceitar que as 

coisas são assim mesmo. Que os valores “éticos e estéticos” estão ultrapassados. Precisamos 

sair da zona de conforto, pois a tarefa mais nobre do educador que se quer libertador, é 

problematizar o seu entorno e criar formas inovadoras para responder às demandas do seu 

tempo. Para isso é preciso “transgredir e arriscar”, fazendo uma leitura do processo formativo 

com um olhar contemporâneo. 

Considerando, assim, a plena consciência que o objeto de estudo - formação de 

professores, não se esgota aqui, reconhecemos não só a relevância da pesquisa, bem como, 

vislumbramos a possibilidade de abertura para novos conhecimentos, implementações de 

políticas voltadas à formação e à compreensão mais alargada e aprofundada do legado 

freireano, de forma que se efetive, de fato, a reinvenção da cotidianidade do ato educativo. 

Optamos, pois, por uma Formação permanente sustentada no compromisso ético e vivenciada 

por educadores e educadoras críticos e reflexivos que acreditam que a educação não é neutra. 

Oportuno se faz, então, contribuir para o apontamento de algumas proposições tendo 

em vista a construção de práticas formativas dos Coordenadores Pedagógicos de Jovens e 

Adultos (EJA), das Redes Públicas de Ensino do Estado do Maranhão, inspiradas à luz do 

pensamento de Paulo Freire. Quais sejam: 

 

 Promover práticas dialógicas, humanizadoras e horizontalizadas na perspectiva da 

Formação Permanente. 
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 Vivenciar práticas pedagógicas considerando contextos diversos, espaços reais e 

concretos da realidade com o fim de transformá-los. 

 Experienciar espaços e tempos democráticos e de aprendizagem. 

 Construir novos conhecimentos com intencionalidade teórica, política, histórica, 

criando e recriando práticas pedagógicas cada vez mais relevantes e significativas. 

 Adotar postura com base em princípios da humanização para intervir na realidade. 

 Considerar e respeitar os saberes docentes e discentes, incentivando ao 

desenvolvimento de sujeitos reflexivos, críticos e autônomos. 

 Promover ações que não dicotomizem a teoria da prática. 

 Realizar a leitura do mundo como instrumento de análise crítica da realidade. 

 Aprofundar categorias freireanos (formação permanente, diálogo, conteúdos 

significativos, problematização, transformação da realidade, entre outros) com base, por 

exemplo, na construção da trama conceitual freireana. 

 Reinventar práticas escolares com base no legado freireano, ao mesmo tempo, que 

reconhecendo a fecundidade da sua proposta. 

 Redimensionar o fazer docente sob a perspectiva das proposições freireanas. 

 Redefinir a identidade, o papel e a função do coordenador pedagógico à luz dos 

princípios freireanos. 

 Possibilitar a interação com todos os agentes que fazem a escola mediante atitude 

respeitosa, ético-política, participativa, colaborativa e autônoma. 

 Valorizar os contextos de modo a que possam estimular a problematização, a pesquisa 

e a reflexão crítica. 

 Intervir de maneira competente com reflexões e práticas, visando a melhoria da 

qualidade da aprendizagem significativa dos alunos. 

 Elaborar documentos, estabelecer políticas e ações governamentais ancorados nos 

aportes freireanos, com vistas à valorização dos profissionais da educação, concebendo-os 

como sujeito, fortalecendo a luta coletiva dos mesmos e por condições favoráveis de 

trabalhos dignos. 
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       Em suma, a esperança/expectativa desta pesquisadora justifica-se na tentativa de 

construir novos processos de formação considerando: 

 

 Que os professores e os seres humanos tenham suas capacidades desenvolvidas para o 

comprometimento com um mundo de justiça social.  

 Que as concepções freireanas de políticas e práticas de formação possam contribuir de 

maneira significativa, crítica e reflexiva para uma atuação transformadora dos 

coordenadores pedagógicos e professores desse país, em especial, os que trabalham com a 

EJA nas Redes Municipais e Estaduais do Estado do Maranhão.  

 Que os princípios freireanos possam ser garantidos, vivenciados, reinventados e 

materializados levando-se em conta a diversidade e a pluralidade da realidade social. 

 Que as formulações de políticas e ações governamentais para a formação de 

professores englobem, de fato e de direito, em seus documentos e proposições: recursos, 

valorização dos profissionais, inclusão social, peculiaridade pedagógica e sociocultural.  

 

 Destacamos assim, a importância e a premência da Formação Permanente no contexto 

dos profissionais da educação, ainda mais, sob o enfoque abrangente e sempre atual das 

concepções freireanas. Que nossas inconclusões ganhem outras dimensões...  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO AOS (ÀS) COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS (AS) 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Prezado (a) Coordenador (a) Pedagógico (a) 

 

O questionário aqui respondido pelos (as) Coordenadores (as) Pedagógicos (as) da Educação 

de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de São Luís- MA constitui-se em parte 

fundamental da pesquisa que ora desenvolvo no Programa de Mestrado em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Por esta razão, desde já agradeço a sua compreensão para o preenchimento desse documento. 

Nesta oportunidade afirmo que os dados obtidos por meio deste questionário serão utilizados 

para a composição da pesquisa de campo de minha dissertação. Mais uma vez reitero meus 

agradecimentos por esta colaboração e comprometo-me a não identificar os participantes, bem 

como ser fiel aos dados fornecidos, utilizando-os exclusivamente com a finalidade 

investigativa e sem fins lucrativos. 

Mestranda: Tatiana Rocha Cruz 

RG : 026996542004-8 

Orientadora: Profa. Drª. Ana Maria Saul 
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QUESTIONÁRIO PARA OS (AS) COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS (AS) 

DA EJA-SEMED 

 

DATA:_____________________________________________________________________ 

UEB: ______________________________________________________________________ 

A-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO/FORMAÇÃO   

1-Sexo: F (  )  M (  )   

2-Formação acadêmica: _____________________________________________________ 

3-Quantos anos você atua como coordenador (a) pedagógico (a)?______________________  

4-Além da Formação Continuada oferecida pela SEMED, como você amplia sua 

autoformação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5-Para você, Formação Continuada e Formação Permanente são processos semelhantes? 

Como você compreende?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

B- SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELA SEMED 

1-Você participa da escolha/ seleção dos conteúdos desenvolvidos na Formação Continuada 

oferecida pela SEMED? Como essa participação se efetiva?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2-Os conteúdos desenvolvidos na Formação Continuada oferecida pela SEMED, 

problematizam as práticas pedagógicas dos (as) professores (as) ?  Como?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3- A reflexão sobre os contextos culturais (diversidade cultural, gênero, etnia, violência na 

escola, política, etc.) são contemplados nos conteúdos da Formação Continuada oferecida pela 

SEMED? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4-Como o diálogo é vivenciado no espaço da Formação Continuada oferecida pela SEMED?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5-A Formação Continuada realizada pela SEMED te ajuda a pensar criticamente sobre o que 

você faz no cotidiano da escola? De que maneira?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6 - Diante de todas as dificuldades encontradas no atual contexto para a realização da 

Formação Continuada, o que você tem feito para intervir, reinventar e transformar a realidade 

na SEMED e na ESCOLA?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

QUESTIONÁRIO AOS (ÀS) PROFESSORES (AS)  

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Prezado (a) Professor (a)  

 

O questionário aqui respondido pelos (as) Professores (as) da Educação de Jovens e Adultos 

da Rede Municipal de Educação de São Luís- MA constitui-se em parte fundamental da 

pesquisa que ora desenvolvo no Programa de Mestrado em Educação: Currículo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

Por esta razão, desde já agradeço a sua compreensão para o preenchimento desse documento. 

Nesta oportunidade afirmo que os dados obtidos por meio deste questionário serão utilizados 

para a composição da pesquisa de campo de minha dissertação. Mais uma vez reitero meus 

agradecimentos por esta colaboração e comprometo-me a não identificar os participantes, bem 

como ser fiel aos dados fornecidos, utilizando-os exclusivamente com a finalidade 

investigativa e sem fins lucrativos. 

 

Mestranda:Tatiana Rocha Cruz 

RG : 026996542004-8 

Orientadora: Profa. Drª. Ana Maria Saul 
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QUESTIONÁRIO PARA OS (AS) PROFESSORES (AS) DA EJA-SEMED 

DATA:_____________________________________________________________________ 

UEB:_______________________________________________________________________   

A-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO/FORMAÇÃO 

1-Sexo: F (  )  M (  ) 

2-Formação acadêmica: ______________________________________________________ 

3-Quantos anos você atua como professor (a) da EJA? _______________________________ 

4-Além da Formação Continuada oferecida na Escola, como você amplia sua autoformação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5-Para você, Formação Continuada e Formação Permanente são processos semelhantes? 

Como você compreende? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B-  SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA NA ESCOLA 

1-Você participa da escolha/seleção dos conteúdos desenvolvidos na Formação Continuada 

oferecida na Escola? Como essa participação se efetiva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2-Os conteúdos desenvolvidos na Formação Continuada oferecida na Escola problematizam 

as práticas pedagógicas dos (as) professores (as)? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



149 

 

 

3-A reflexão sobre os contextos culturais (diversidade cultural, gênero, etnia, violência na 

escola, política, etc.) estão contemplados nos conteúdos da Formação Continuada oferecida na 

Escola? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4-A Formação Continuada realizada na Escola te ajuda a pensar criticamente sobre o que 

você faz no cotidiano da escola? De que maneira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5-Como o diálogo é vivenciado no espaço da Formação Continuada oferecida na Escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6-Diante de todas as dificuldades encontradas no atual contexto para a realização da 

Formação continuada, o que você tem feito para intervir, reinventar e transformar a realidade 

na escola?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C  

PARECER CONSUBSTANCIADO - PUCSP 
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APÊNDICE D  

TERMO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXOS 

ANEXO A - RESOLUÇÃO CNE/CEB n. 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos 

ANEXO B - PROJETO DE ASSESSORIA ÀS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS 

ANEXO C - PLANO DE FORMAÇÃO 2015/2016 

ANEXO D - CADERNO DO/A COORDENADOR/A. Orientações para a organização 

do trabalho escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 


