
O artigo trata do Programa de Formação de Professores para a Educação Profissional de
Jovens e Adultos no Brasil. Partindo da perspectiva da emergência de novas relações com o
saber que esse novo campo de trabalho na educação demanda aos professores, as autoras dis-
cutem as especificidades daquele programa, cujas intenções inovadoras tratam o trabalho na
educação numa dimensão multidisciplinar, posto que articula três áreas distintas: formação
de professores, educação de jovens e adultos e educação profissional. A investigação teve como
campo empírico um curso de formação de professores para a educação profissional de jovens e
adultos levado a efeito numa instituição de educação profissional e tecnológica brasileira,
situada no Estado da Bahia.

Palavras-chave: saberes, trabalho docente, educação, jovens e adultos

1. Introdução

Está em curso no Brasil, mediante regulamentação do Conselho Nacional de Educação e da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o Programa de Formação de Docen-
tes para a Educação Profissional de Jovens e Adultos. Como o próprio nome do programa sugere,
trata-se de uma iniciativa para formar professores para uma nova modalidade instituída de educa-
ção profissional articulada à educação de jovens e adultos, que objetiva inserir estes sujeitos no
sistema escolar possibilitando-lhes acesso à educação básica ao mesmo tempo que lhes confere
conhecimentos profissionais específicos necessários à inserção ou reinserção no mundo do traba-
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lho. Tais cursos estão sob a responsabilidade dos institutos federais de educação, ciência e tecno-
logia existentes em todos os estados brasileiros e se destinam tanto a professores desses institutos
que queiram trabalhar com turmas de Educação Profissional de Jovens e Adultos (EPJA), como a
professores das redes estaduais de ensino que desejem migrar para essa área ou que já vêm traba-
lhando com jovens e adultos ao longo da carreira.

As especificidades desse programa logo colocaram em tela a necessidade de formar professo-
res especializados para lidar com uma nova relação com o saber, voltada para práticas pedagógi-
cas inovadoras e multidisciplinares, cuja base curricular deve estruturar-se em função dos princí-
pios de integração dos conhecimentos gerais, de caráter propedêutico, com os conhecimentos téc-
nico-profissionais necessários à inserção de jovens e adultos no mundo do trabalho. Essa nova
modalidade de atuação docente suscita várias questões a serem abordadas pelas pesquisas sobre
formação de professores por ser um campo aberto à diversidade de atores, perspectivas e inter-
venções, constituindo-se num terreno propício às inovações no trabalho docente e às teorias
pedagógicas que se desenvolvem, muitas vezes, fora dos limites da organização escolar e a elas
retornam com novos desafios ao trabalho na educação.

Neste artigo buscamos problematizar os desafios e as possibilidades desse novo campo de tra-
balho na educação que busca articular o campo da formação de professores da educação de
jovens e adultos ao campo da educação profissional, fruto de novas demandas de um público
específico, formado por pessoas jovens e adultas que não completaram o ciclo do ensino básico
(no Brasil, formado por 11 anos de estudos). Cabe esclarecer que o referido programa foi regula-
mentado em 2006 e sua implementação data de meados de 2007, sendo portanto incipiente, o que
nos leva a considerar a necessidade de ampliação de formulações teóricas próprias a esse campo,
bem como a necessidade de um maior número de estudos empíricos que dêem conta dessa nova
modalidade do trabalho docente e suas relações com o saber. É esse o nosso desafio. Mais do que
oferecer respostas definitivas, buscamos neste artigo estimular discussões e proposições para o
avanço do tema aqui tratado.

Nesse sentido, propomo-nos analisar a mobilização dos saberes docentes, focalizando espe-
cialmente o projeto político-pedagógico dos cursos de Formação de Professores para a Educação
Profissional de Jovens e Adultos, tomando como campo empírico de investigação o curso que
atualmente se realiza no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia
(IF-Bahia), no Brasil, buscando compreender, em especial, a idéia de formação e os princípios a
ela subjacentes e a proposta metodológica e curricular do referido curso. Para isso, começamos
por situar a noção de relação com o saber e seus significados para o trabalho na educação. Em
seguida, analisamos as especificidades da educação de jovens e adultos, no Brasil, argumentando
e defendendo sua articulação com o mundo do trabalho. Efetuaremos, em seguida, um diálogo
com alguns importantes estudiosos da formação de professores para o campo específico da edu-
cação de jovens e adultos, aprofundando nossas análises sobre a nova vertente da educação pro-
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fissional de jovens e adultos. Por fim, trazemos nossa contribuição ao entendimento desse campo
de trabalho na educação mediante uma análise crítico-propositiva do curso investigado.

2. Da relação com o saber: implicações para o trabalho na educação

A capacidade de desejar, reinventar, retraduzir, desvelar é o que propõe Charlot (2005)
quando sinaliza para a importância da interpretação do mundo quando se trata da formação
docente. Segundo este autor, «Realizar pesquisas sobre a relação com o saber é buscar compreen-
der como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e transforma a si próprio:
um sujeito indissociavelmente humano, social e singular» (Charlot, 2005: 41).

À medida em que o trabalho na educação é compreendido pelos docentes, nasce a real possi-
bilidade, não só da autonomia, mas também da autonomia construída, de uma maior intervenção
dos professores em sua própria experiência formativa sobre currículo e formação, isto é, como se
constitui uma epistemologia própria, bem como professores-alunos reconstroem, reinventam e
repolitizam (Macedo, 2007) seu trabalho na educação. Tal processo implica uma interpretação
mais acurada sobre as políticas públicas, a legislação do ensino, a transformação dos valores edu-
cativos que guiam o próprio trabalho docente (Contreras, 2002), reelaborando e reformulando
questões e pautas curriculares e formativas a partir da prática refletida e tensionada. Enquanto
indivíduo, o professor é um ser particular. Enquanto pessoa, é um ser de relação da vida coti-
diana. Neste acontecer histórico, o docente vai tecendo a teia das alternativas cotidianas e vai acu-
mulando uma vivência que o marca profundamente como sujeito social. É precisamente a trajetó-
ria do ser relacional que recomenda uma formação contextualizada pela prática de ensino, como
espaço de ressonância das tematizações e das argumentações.

Nesses tempos de crise e mudanças, centrar o trabalho na pessoa do professor e na sua expe-
riência é essencial, tendo em vista que «o diálogo entre os professores é fundamental para consoli-
dar saberes emergentes da prática profissional (...) que dêem corpo a um exercício autônomo da
profissão docente» (Nóvoa, 1995: 26). A aprendizagem de novos conhecimentos, o desenvolvi-
mento de capacidades, atitudes e valores construídos em programas de formação (tanto inicial
como contínua) que não levem em conta esta realidade conduzem necessariamente os professores
à frustração e à desilusão quando se confrontam com as situações da prática. É durante a forma-
ção que o desenvolvimento histórico do trabalho do professor pode servir de base à compreensão
dos problemas que hoje se colocam à sua profissão. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o tra-
balho na educação, além de requerer uma competência profissional dos docentes, deve ocorrer
por meio de saberes e experiências mobilizados e compartilhados (Charlot, 2005), nas quais estão
presentes não só as condições pessoais do professor, como também as condições estruturais e
políticas em que a escola e a sociedade interagem. São esses saberes e experiências, provenientes
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de diversas fontes, que fundamentam o ato de ensinar: a formação inicial e continuada, currículo
e socialização escolar, conhecimento das disciplinas a serem ensinadas, experiência na profissão,
cultura pessoal e profissional, aprendizagem com os pares nos ambientes formativos, entre eles, a
escola.

Os saberes que o professor mobiliza, oriundos do próprio processo de trabalho, de uma
maneira ou de outra, servem para resolver os problemas dos professores em exercício e para dar
sentido às situações de trabalho que lhes são próprias. Nesse sentido, a experiência parece ser a
única fonte de saber-ensinar, uma vez que a temporalidade «(...) surge como um fator importante
para compreender os saberes dos trabalhadores, na medida em que trabalhar remete a aprender a
trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho»
(Tardif, 2000: 210).

Pode dizer-se que existe uma dimensão temporal na construção dos saberes originados da
própria prática docente, ou seja, eles foram construídos na própria trajetória profissional. Ter
acesso a um saber é ter acesso a certas formas de relação com o saber, com o mundo, com os
outros e consigo mesmo (Charlot, 2001), o que também supõe uma dimensão de identidade do
sujeito, construída nestas interações, porque a aprendizagem está intimamente relacionada ao
sujeito e às suas circunstâncias. Nas palavras de Charlot (1996), o processo de aprender

(...) faz sentido em relação à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de
vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e a que quer dar de si aos outros. (Charlot,
1996: 84-85)

Além das contribuições para alicerçar a formação de professores da Educação Profissional de
Jovens e Adultos, nosso interesse em discutir este problema do ponto de vista da relação com o
saber deve-se ao fato de que a modalidade de educação de jovens e adultos, que agora incorpora
a educação profissional, é um campo novo e carente de estudos sobre os docentes que aí vão tra-
balhar, como assinalamos no início deste texto; nossa intenção é a de conferir fôlego a esse novo
campo, relacionando-o aos diferentes saberes que os professores precisam mobilizar, bem como a
inserção desses saberes no trabalho na educação e nas práticas sociais mais amplas que consti-
tuem os professores e que por eles são constituídas.

3. Especificidades da educação profissional de jovens e adultos no Brasil

Para compreender esse novo campo de trabalho na educação, faz-se necessário pontuar a
importância da articulação da educação de jovens e adultos ao mundo do trabalho. A tradicional
«EJA», sigla bastante conhecida no Brasil, que tem em Paulo Freire seu mentor mais ilustre, ainda
hoje passa por uma contradição entre os preceitos legais conquistados e garantidos na Constitui-
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ção Brasileira de 1988 e as políticas públicas destinadas a esta modalidade de educação. Con-
quanto a referida Constituição, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9 394/96, assegurem o direito de todos à educação, determinando o ensino fundamental obrigató-
rio e gratuito, ainda persistem no Brasil cidadãos marginalizados e excluídos dos espaços e bens
da sociedade, trabalhadores rurais e domésticos, jovens com histórico de insucessos na escola
regular ou dela evadidos, além de adultos subempregados, atuando no mercado informal, ou
ainda desempregados e idosos (Arroyo, 2001).

Estudos recentes voltados à problemática do acesso à educação no Brasil, assim como sua
qualidade, têm constatado que grande parte dos nossos jovens simplesmente não tem garantido o
direito à educação básica por condições de acesso ou, quando a ela acessam, realizam percursos
descontínuos que, muitas vezes, resultam na evasão do sistema educacional. Em números, isto sig-
nifica que cerca de 10% da população brasileira com 15 anos ou mais de idade são analfabetos.
De acordo com o estudo «Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2008» divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14,4 milhões de brasileiros não sabem
ler ou escrever. Quanto à escolaridade, o IBGE revelou que em 2006 a média do brasileiro alcan-
çava apenas 6,7 anos de estudo. Considerando-se que as pessoas de 25 anos ou mais de idade
deveriam ter no mínimo 11 anos de estudo, o que corresponde ao ensino médio completo, e que
a análise da escolaridade entre 1992 e 2006 mostra médias inferiores a oito anos de estudo, muitos
sequer concluíram o ensino fundamental.

Por sua vez, os dados da matrícula nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no
Estado da Bahia informam que em 2000, eram 13 979 jovens e adultos freqüentando as classes de
EJA no ensino fundamental e médio; em 2005, este número subiu para 542 004 alunos. Em 2000,
233 escolas estaduais, municipais e particulares tinham classes de EJA. Em 2005, este número
pulou para 4 468 escolas. Estes dados revelam um crescimento bastante significativo da presença
de jovens e adultos nas classes de EJA, aumentando, com isso, a preocupação com a inserção
desta população no mercado de trabalho.

Essa preocupação justifica-se pelo fato de que as características da sociedade contemporânea,
marcada pelas contradições entre o avanço tecnológico e científico, por um lado, e o desemprego,
a instabilidade e precariedade no trabalho, por outro, indicam a necessidade crescente de qualifi-
cação do trabalhador, o que significa dizer que, se já não bastavam os programas de alfabetização
de jovens e adultos, como tradicionalmente se fazia no Brasil, há meio século atrás, agora exige-
-se, além de capacidade geral e específica, preparação para o trabalho para perceber oportunida-
des e utilizá-las. As palavras de Paiva (2006) esclarecem e evidenciam esta constatação:

(...) o acesso ao desenvolvimento contemporâneo depende fortemente da qualificação capaz de assegurar ele-
vado desempenho aos membros de uma dada sociedade. (...) Nenhum país nos nossos dias será capaz de
enfrentar a nova configuração produtiva e a competição internacional sem uma revisão ampla da qualidade do
seu sistema de ensino como um todo e sem o estabelecimento de políticas abrangentes de educação de
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jovens e adultos. (...) Por outro lado, e de acordo com as tendências mais gerais, estamos pela primeira vez
diante de uma economia da educação de adultos. Para este campo se colocam as mesmas questões que se
tornaram relevantes no conjunto do sistema: avaliação, eficiência dos resultados, elevação da produtividade,
promoção de mudanças cognitivas e qualificações ligadas a atitudes e motivação, além de forte ênfase sobre
conteúdos gerais e específicos. (Paiva, 2006: 30-32)

Desde a V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V Confintea), realizada em
Hamburgo, na Alemanha, em 1997, ocasião em que se firmou a Declaração de Hamburgo e a
Agenda para o Futuro, o Brasil assinou documento reconhecendo, dentre outros aspectos, o ele-
vado número de pessoas que demandam a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, suas
demandas por educação e o direito de todos de aprender ao longo da vida. Esses reconhecimen-
tos têm implicado numa ressignificação de concepções e propostas da atual política governamen-
tal para a educação dessas pessoas que incluem não apenas a diversidade de faixa etária a ser
atendida nessa modalidade mas, sobretudo, incorpora uma concepção ampliada de educação
como direito humano. A percepção dessa realidade exige dos professores e gestores das escolas
dessa modalidade que agora emerge, a Educação Profissional de Jovens e Adultos, uma reflexão
sobre esses sujeitos, sua condição humana, seus contextos sociais e sua interação com o conheci-
mento e os sistemas simbólicos construídos socialmente, a fim de se desenvolver experiências de
educação e ações que criem as condições adequadas de acesso, permanência e continuidade des-
sas pessoas na escola, com ênfase em sua inserção no mundo do trabalho.

O verdadeiro sentido da Educação Profissional de Jovens e Adultos está na compreensão da
educação como direito de aprender ao longo de toda a vida (Paiva, 2006), o que significa dar
um novo sentido aos processos de aprendizagem pelos quais os sujeitos se produzem e se
humanizam ao longo da existência, ampliando, assim, a concepção de educação para além do
sentido de oferecimento da escolarização, alfabetização, ensino fundamental e médio, incluindo
outros espaços, tempos e ações educativas, de gênero, de etnia, de profissionalização, questões
ambientais etc., assim como a formação continuada de professores, sujeitos também em pro-
cesso formativo.

Essas mudanças conceituais vêm sendo impulsionadas não somente pelos acordos firmados na
V Confintea, mas também pelo resgate da educação popular, por um conjunto de alterações nas
Ciências da Educação, que buscam entender essa problemática de forma multidisciplinar e pela
relação entre o mundo do trabalho e a formação humana, entendida como um processo que ultra-
passa a simples preocupação com o tempo de escolaridade dos sujeitos. Essa dimensão filosófica
da educação articula-se à dimensão psicológica, mediante os estudos da Psicologia que têm
demonstrado que não existe uma idade apropriada para se aprender; as pessoas mantêm um bom
nível de competência cognitiva até uma idade avançada (Oliveira, 1999), superando, assim, o
velho ditado popular brasileiro (ideologizado, com certeza) usado para ilustrar a impossibilidade
do adulto continuar aprendendo: «papagaio velho não aprende a falar».

114



Nos estudos sobre o trabalho constata-se a necessidade de utilização de variadas linguagens –
oral, escrita e informática –, o que requer da escola um novo perfil de formação profissional do
trabalhador, com novas habilidades cognitivas e competências pessoais e sociais (Libâneo, 2005).
Isto significa afirmar que a preparação do trabalhador não deve corresponder mais à antiga téc-
nica de disciplinamento da força de trabalho, como a existente na estrutura anterior, mas promo-
ver uma formação que possibilite às pessoas transformarem as informações, acessadas por meio
das diversas tecnologias, em conhecimentos vivos e significativos. Conhecimentos vinculados a
uma nova condição humana, que possam não somente capacitar para o desempenho de uma
função, mas, sobretudo, desenvolver nos sujeitos a capacidade de se envolver e participar em
novas práticas sociais, políticas e culturais.

Aliada a esses fatores, a elevação da expectativa de vida da população tem sido um aspecto
que vem justificando a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida. Para Di
Pierro (2005), essa elevação, acrescida das rápidas mudanças de valores culturais, tem aprofun-
dado a distância entre as gerações, sendo a educação de pessoas jovens, adultas um dos meios
para se reduzir essas distâncias. Daí a importância e necessidade de refletirmos não simplesmente
sobre a elaboração de políticas curriculares que dêem conta da diversidade de faixas etárias, de
níveis de escolarização, de trajetórias escolares e humanas que marcam a história dos educandos
da Educação Profissional de Jovens e Adultos. Há que fazer uma reflexão que abranja a formação
de professores, como docentes sempre em processo de aprendizagem, os quais, da mesma forma
que seus alunos, são atingidos pela rápida evolução dos conhecimentos, que precisam de perma-
nente aprendizagem individual e colaborativa (Alarcão, 2005) para que possam ressignificar o
espaço da sala de aula, o sentido de seus saberes e sua função social junto a um enorme contin-
gente de pessoas que, de uma forma ou de outra, se encontram em situação de desvantagem
socioeducacional.

Não bastassem as complexidades que envolvem o campo da Educação de Jovens e Adultos no
âmbito da escolarização, constata-se que ainda hoje pesa um grande preconceito (Haddad, 2002)
sobre esse campo de trabalho docente no Brasil, considerado como de «segunda linha». Isto se
pode observar quando se trata dos aspectos legais que, mesmo garantindo a oferta do ensino fun-
damental para as pessoas jovens e adultas, a formação de professores para atuar nesta área não é
abordada de maneira direta na principal lei educacional brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9 394/96. Esta apenas ressalta em seu artigo 61º, que «a formação do
professor deve atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as caracterís-
ticas de cada fase do desenvolvimento do educando».

Defendemos que essa formação docente deve dar conta da complexidade que envolve o ato
educativo e, principalmente, que deve ser pensada no sentido da diversificação dos modelos e das
práticas de formativas, instituindo novas relações do professor com os saberes e a realidade de
seus alunos, tais como: a diversidade de categorias do público desta modalidade de educação, o
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que supõe considerar as questões de gênero, de idades (jovens, adultos e idosos) e seus respecti-
vos processos de construção de conhecimento e aprendizagem, as novas exigências da organiza-
ção e gestão do trabalho, bem como as reais condições de vida dessas pessoas na luta pela garan-
tia de direitos sociais, como segurança, transporte, saúde e moradia.

Entendemos que esse novo aspecto do trabalho na educação e a correspondente formação de
professores deve superar as abordagens fundamentadas numa racionalidade técnico-instrumental,
como temos visto até então, e pode ressaltar, agora, o que há de fundamentalmente humano no
exercício da docência: seu caráter formador, tanto dos alunos como de si próprios como professo-
res, ao trabalhar, mediante a dinâmica formativa do currículo, de modo integrado conteúdo e
forma, reflexão e ação, instituído e instituinte.

São essas evidências que fazem com que pesquisadores como Freire (1996), Contreras (2002)
e Tardif (2002), dentre outros, se posicionem de forma crítica frente ao modelo de formação de
professores e à concepção da prática sustentada pela concepção racional-técnica e instrumentali-
zadora, enfatizando a formação e o papel do professor a partir das análises das práticas educati-
vas. Freire (1981, 1996, 1997) e Contreras (2002) defendem uma autonomia que se funda na
inconclusão do ser que se sabe inconcluso, no reconhecimento dos próprios limites e parcialida-
des na forma de compreender os outros. Tardif (2002) vê nos estudos sobre os saberes, particular-
mente no saber experiencial, o esboço de uma «epistemologia da prática docente». Nas palavras de
Contreras: «Um reconhecimento que não é espontâneo, mas buscado de forma auto-exigente e tra-
balhosa, mas tampouco imposto ou dogmaticamente estabelecido mediante verdades já libertado-
ras. Vista assim, a autonomia profissional perde seu sentido de auto-suficiência para aproximar-se
da solidariedade» (Contreras, 2002: 188).

Tais considerações indicam que as propostas de formação de professores, sobretudo dos pro-
fessores da Educação Profissional de Jovens e Adultos, devem priorizar uma formação na perspec-
tiva multidimensional, humana, cognitiva, pedagógica, política e social que tenha a teoria e os
saberes científico-acadêmicos aliados à prática e aos saberes da experiência como eixos comple-
mentares do processo de formação. Como sugere Charlot,

É imprescindível, quando se reflete sobre a formação dos professores, distinguir bem esses quatro níveis de
análise: o saber como discurso constituído em sua coerência interna, a prática como atividade direcionada e
contextualizada, a prática do saber e o saber da prática. Formar professores é trabalhar os saberes e as práti-
cas nesses diversos níveis e situar, a partir dos saberes e das práticas, os pontos em que se podem articular
lógicas que são e que permanecerão heterogêneas – o que, aliás, é fundamental, porque a pretensão de inte-
grar o saber e a prática em um discurso ou em uma prática totalizante é fonte de dogmatismo e totalitarismo.
(Charlot, 2005: 94)

A partir dessas idéias de Charlot, entendemos que o trabalho na Educação Profissional de
Jovens e Adultos deve estimular uma perspectiva que forneça aos professores os meios de pensa-
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mento autônomo que os autorize a responder ou tentar responder às especificidades das pessoas
jovens e adultas em processo de aprendizagem. Nesse sentido, a tensão entre saberes e práticas
deve alcançar a ambos, professores e alunos, tal como o homem que, ao se constituir homem no
e pelo trabalho, na relação com outros homens e com a natureza, forma-se e se transforma no
próprio desenvolvimento do trabalho educativo. Num processo coletivo e colaborativo, ao se rela-
cionar com os alunos e com os colegas professores, educa-os e é por eles educado.

4. O Curso de Formação de Professores da Educação Profissional de Jovens e Adultos:
tensões e contradições

Nessa parte do texto teceremos algumas considerações sobre o Curso de Formação de Profes-
sores para a Educação Profissional de Jovens e Adultos, destacando alguns aspectos mais repre-
sentativos daquela realidade. Vale recordar que esses cursos são oferecidos em todos os estados
brasileiros e a pesquisa da qual extraímos alguns recortes para esse artigo teve lugar no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia (IF-Bahia), instituição igualmente
encarregada de ofertar turmas de Educação Profissional de Jovens e Adultos. No recorte efetuado,
privilegiaremos a análise do projeto pedagógico do Curso de Formação de Professores, com
ênfase em dois aspectos por nós considerados centrais: os significados da formação, explícitos ou
implícitos no projeto político-pedagógico, os princípios metodológicos e a proposta curricular do
referido curso.

A análise do projeto pedagógico do curso, embora não explicite a abordagem de formação
que sustenta a proposta, sugere a idéia do «professor-pesquisador». Essa idéia aparece de forma
um pouco mais explícita no item que trata da concepção do programa, descrito a seguir: «A neces-
sidade da formação de um novo profissional que possa atuar na educação profissional integrada à
educação básica na modalidade EJA como docente-pesquisador; gestor educacional de programas
e projetos; e formulador e executor de políticas públicas» (IF-Bahia, 2007: 9, grifo nosso).

A noção de professor-pesquisador observada no documento, busca recuperar a capacidade
humana de refletir e uma concepção de prática como processo que «se abre não só para a resolu-
ção de problemas de acordo com determinados fins, mas à reflexão sobre quais devem ser os fins
e qual o significado concreto das situações complexas e conflituosas» (Contreras, 2002: 109). É
importante salientar, todavia, que a posição em defesa do professor-pesquisador que busca refletir
sua prática, tal como proposto por Schön (1995), não é consensual. Liston e Zeichner (1991 apud
Contreras, 2002), ao analisarem as implicações dessa concepção na formação de professores afir-
mam que esta é insuficiente, visto o caráter reducionista e limitante do enfoque reflexivo, da com-
preensão de prática ligada ao contexto imediato e da ausência de valores expressos que possam
orientar o compromisso e a responsabilidade pública dos profissionais.
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Do mesmo modo, parece-nos ausente dessa noção de professor-reflexivo o pensamento de
Charlot (2005), segundo o qual os saberes docentes supõem uma relação de sentido com o
mundo, o que supõe ir além da reflexão sobre a prática, considerando o mundo não apenas como
um lugar em que se atua, mas como um universo de sentidos. Este fato pode ser observado na
descrição de um dos objetivos específicos do curso, ao definir que os valores pertinentes à ativi-
dade de docência devem ser desenvolvidos na formação, mas não expressam quais são esses
valores. Observe-se como se apresenta este objetivo específico:

Formar profissionais especialistas em educação por meio do desenvolvimento de conhecimento, habilidades,
atitudes e valores pertinentes à atividade da docência no Programa Nacional de Integração da Educação Pro-
fissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Entendemos que a falta de definição dos valores que devem orientar a formação constitui-se
num equívoco. Acreditar que a formação em si conduz os professores a assumirem compromisso
e responsabilidade com as pretensões educativas, ou seja, com uma prática mais igualitária e liber-
tadora, é desconsiderar que vivemos em uma sociedade dividida em classes e que o poder e
acesso aos bens materiais e culturais são desiguais. Nesse sentido, a formação de professores,
ainda que seja numa perspectiva de uma prática reflexiva, não é garantia de desenvolvimento de
valores emancipadores. Esses, também, podem representar a dominação, ao se definirem em rela-
ção ao compromisso com determinadas normas e princípios vigentes em nossa sociedade, como a
meritocracia, a tecnocracia e o controle social (Contreras, 2002).

Essa limitação fica evidenciada num dos itens do projeto pedagógico que trata do conteúdo
programático do curso, ao se referir aos professores-alunos como:

Professores cursistas, profissionais em atividade laboral, cuja ação pedagógica produz, continuadamente,
conhecimentos sobre a realidade escolar, os alunos e seus modos de aprenderem, sobre as formas de ser
professor em cada nível/modalidade de ensino e sobre como essa identidade profissional constitui o sujeito
professor. (...) Os conhecimentos adquiridos na prática do trabalho pedagógico precisam, portanto, emergir
para serem valorizados, dialogando com as abordagens dos componentes curriculares do curso, para pode-
rem ser ressignificados e apreendidos novamente pelos sujeitos cursistas, subsidiando mudanças na continui-
dade da ação pedagógica. (If-Bahia, 2007: 10-11)

A bem da verdade, nessa proposta não há uma menção quanto à necessidade desses saberes
serem desvelados em relação às ideologias subjacentes, ainda que o conteúdo programático da
proposta tome a prática educativa como núcleo do desenvolvimento de formação, considerando-
-se que os professores não só constroem saberes que estão relacionados ao fazer da sala de aula,
mas sobre a escola e as formas de ser professor, e proponha uma investigação desses saberes para
que, no diálogo com a teoria possam estes ser ressignificados e apreendidos. Ora, os conteúdos
não podem ser ressignificados sem que os valores neles implícitos também o sejam. E, se o pro-
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jeto de formação não explicita os valores pretendidos, abre-se uma brecha para que os valores
que se opõem à emancipação venham a fazer parte das representações dos professores, portanto,
da ressignificação dos saberes.

Embora a disciplina «Experiências Pedagógicas em EJA, na Educação Básica e na Educação
Profissional» proponha em sua ementa a «valorização dos saberes docentes», parece que esses não
são reconhecidos em seu estatuto epistemológico próprio. Com a hierarquização e linearidade do
desenho curricular, prevalece o «modelo académico» de formação criticado por Nóvoa (1999).

Outras questões que foram observadas e analisadas estão relacionadas aos princípios metodo-
lógicos e ao desenho curricular do projeto pedagógico do curso. Como princípios metodológicos,
o projeto propõe: a articulação teoria e prática, por meio de uma metodologia que priorize a rea-
lização de projetos, a resolução de problemas, o desenvolvimento de oficinas e a pesquisa através
de estudos de caso; a interdisciplinaridade, a responsável pelo diálogo entre os sujeitos, as expe-
riências e a integração entre as três modalidades de educação – Educação Profissional, Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos –, devendo acontecer através de seminários, visitas de
observação, oficinas, etc. Além destas, a realização do Seminário de Pesquisa, com o objetivo de
assegurar a socialização dos projetos formulados e desenvolvidos pelos estudantes, estimulando o
debate e a reflexão conjunta entre discentes e docentes.

No que diz respeito à matriz curricular, o desenho escolhido para organizar os fundamentos
do curso apresenta-se em forma de «eixos», distribuídos da seguinte maneira:
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QUADRO 1 

Matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Professores para Atuarem da EPJA, 2007

Nome

DISCIPLINAS

EIXO 1: Concepções e princípios da educação profissional, da educação básica e da educação de jovens e adultos

Código

EJA611 Educação profissional, educação básica e educação de jovens e
adultos no Brasil: princípios e concepções político-pedagógicas
numa análise sócio-histórica

EJA614 Educação, trabalho e transformações sociais

EJA603 Psicologia da juventude e da idade adulta

TOTAL

Nome

DISCIPLINAS

EIXO 2: Gestão democrática da escola

Código

EJA608 Gestão democrática da educação e organização da escola

TOTAL



Nome

EJA619 Organização e prática do trabalho docente

EJA617 Experiências pedagógicas em EJA, na educação básica 

e na educação profissional

EJA615 Educação e pluralidade

TOTAL

DISCIPLINAS
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QUADRO 1 

Matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Professores 
para Atuarem da EPJA, 2007 (cont.)

Analisando este desenho curricular, é possível verificar que apesar das disciplinas estarem
organizadas por eixos temáticos, o desenho não representa «uma relação aberta entre as formas de
organização do conhecimento» (Veiga, 2003: 93). Os eixos de formação parecem estar acoplados
hierarquicamente e linearmente, não possibilitando uma articulação entre si, entre as diferentes
disciplinas trabalhadas em um mesmo eixo, nem a articulação desses saberes com os saberes da
experiência.

A separação entre teoria e prática prevalece através do oferecimento das disciplinas tradicio-
nalmente denominadas de fundamentos teóricos, nos primeiros eixos, e das disciplinas práticas

Fonte: IF-Bahia, Curso de Formação de Professores da EPJA, 2007.

EIXO 4: Currículo, didática e metodologia na educação de jovens e adultos e na educação profissional

Código CH

45

40

30
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Nome

DISCIPLINAS

EIXO 5: Pesquisa em educação

Código CH

EJA616 Metodologia da pesquisa em educação

EJA610 Seminário de pesquisa

TOTAL

TOTAL GERAL

50

30

80

360

Nome

DISCIPLINAS

EIXO 3: Políticas e legislação educacional

Código CH

EJA612 Legislação e políticas públicas na educação brasileira: educação

de jovens e adultos, educação básica e educação profissional

TOTAL

25

25



nos últimos. A abordagem da pesquisa parece ser reduzida ao trabalho das duas últimas discipli-
nas, Metodologia da Pesquisa em Educação e Seminário de Pesquisa, responsáveis diretas pela ela-
boração do trabalho de conclusão do curso.

O modelo de trabalho docente evidenciado no processo de formação mostra-se circunscrito à
ação individual do professor, da sala de aula e da escola. Este não permite a reconstrução da
origem e da natureza ideológica das ações desenvolvidas. Muitos professores tendem a limitar seu
mundo de ação e de reflexão somente ao tempo e ao espaço da aula. Segundo advertem Ghedin
e Pimenta (2001: 4),

É necessário transcender os limites que se apresentam inscritos em seu trabalho, superando uma visão mera-
mente técnica na qual os problemas se reduzem a como cumprir as metas que a instituição já tem fixadas. Esta
tarefa requer a habilidade de problematizar as visões sobre a prática docente e suas circunstâncias, tanto sobre
o papel dos professores como sobre a função que cumpre a educação escolar.

O ensino, enquanto prática social, ocorre na escola, mas não desprovido da relação com os
demais contextos, mesmo porque professores e alunos são, igualmente, sujeitos da cultura e do
contexto social do qual fazem parte. Portanto, nessas condições, os professores encontram-se limi-
tados para pensar novas formas de ação condizentes com as pretensões educativas.

5. Considerações finais

Neste artigo, buscamos discutir os principais problemas e desafios colocados à formação de
professores para a educação profissional de jovens e adultos, considerando a novidade que esse
campo de trabalho na educação vem representando no Brasil. Tratamos de explicitar nossa com-
preensão sobre as novas relações com o saber no trabalho docente que tal campo suscita, discuti-
mos as especificidades da educação profissional para jovens e adultos, no intuito de melhor situar
a formação de docentes para os estudantes que demandam esses cursos, e ilustramos nossas con-
siderações teóricas com um recorte de pesquisa recentemente concluída.

Diante do que foi investigado, conquanto reconheçamos a importância de iniciativas como
essa, preocupou-nos a linearidade do desenho curricular, a ausência de articulação entre a teoria e
a prática, bem como a falta de indícios sobre a valorização dos saberes docentes. Entendemos que
ser professor de educação profissional de pessoas jovens e adultas exige uma formação que dê
conta de reconhecer os professores e suas práticas como portadoras de novas relações com o
saber, o que supõe considerar: que essa nova modalidade formativa para a docência envolve
saberes e perspectivas multidisciplinares; que os vínculos sociais estão em plena mutação, deslo-
cando-se do pertencimento a determinado grupo pelos valores compartilhados para formas de
interdependência na qual os saberes são o elo fundamental. Nesse contexto, mudam as relações
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com o saber dos professores, concebendo estes saberes em associação estreita da teoria com a
prática reflexiva, na qual os saberes profissionais docentes articulam a sala de aula à comunidade
e às estruturas sociais mais amplas.

A formação de professores, que se inscreve como componente essencial ao desenvolvimento
do trabalho docente, está para além do paradigma da racionalidade técnica que reduz o professor
a um mero aplicador de teorias e técnicas instrumentais organizadas e elaboradas previamente por
outros sujeitos e em outras instâncias. Esta formação, orientada por valores emancipadores e com-
promisso crítico, deve proporcionar uma reflexão capaz de elaborar tanto a crítica às condições de
trabalho, quanto uma linguagem de possibilidades que, ao reconhecer as pessoas jovens e adultas
como sujeitos de direitos, se abra para a construção de uma sociedade mais justa, educando os
jovens e adultos como cidadãos ativos e comprometidos e intelectualmente emancipados.

A investigação aqui trazida reserva inúmeras nuances ainda não reveladas das formas de rela-
ção com o saber que, em futuras pesquisas, podem se expressar em questões como: que situações
no trabalho levam o professor a se mobilizar para aprender algo de que necessita? O que sustenta
esse processo de mobilização quando ele acontece? Que fatores influenciam a escolha do tipo e
da validade do saber a ser aprendido? O que leva um saber a ser valorizado, em detrimento dos
demais saberes? O que os professores valorizam nos saberes da formação?

As relações do professor com o saber, em especial os professores da educação profissional de
jovens e adultos, são um campo aberto e farto em possibilidades exploratórias sobre os novos
espaços do trabalho na educação. Para isso é preciso que os olhos aguçados de pesquisadores
descubram e intervenham nas interfaces que este campo rico em possibilidades oferece.
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