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RESUMO 
O fio condutor desta pesquisa está ancorado no objetivo de analisar as concepções dos 
professores acerca dos saberes construídos nas formações continuadas na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), ofertadas pela secretaria de educação. O aporte teórico 
elegeu autores que deram suporte à pesquisa empírica, abordando as categorias: formação 
continuada, saberes docentes e políticas públicas. O aporte metodológico utilizou a abordagem 
quantitativa e qualitativa que possibilitou uma análise interpretativa considerando as 
percepções dos sujeitos investigados. Os instrumentos de coleta de dados foram: entrevistas 
semiestruturadas aplicadas aos professores e equipe técnica que realizam as formações da EJA, 
bem como um questionário com vinte e sete (27) perguntas, sendo elas abertas e fechadas, para 
os professores que atuam nas formações continuadas, que ensinam do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental na modalidade EJA. Nas entrevistas, os sujeitos foram seis (6) professores, quatro 
(4) formadores educacionais e uma (1) diretora de ensino. As análises dos dados qualitativos 
orientadas pela Análise de Discurso (AD) e as organizações dos dados para análise e 
interpretação foram agrupados em três Formações Discursivas (FD). A pesquisa aponta que 
entre as concepções dos professores acerca dos saberes recebidos na formação continuada, a 
demanda se volta para um acompanhamento mais sistemático pela equipe técnica, o que vem 
atrelar o elo entre a formação, sala de aula e a escola. Assim, a gestão local com isto poderá 
acompanhar os procedimentos metodológicos, possibilitando a participação da escola na 

 
 

1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N. 4.944.527 
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apropriação do conhecimento. Ao final, são apontadas as conclusões, dificuldades e limitações 
desta pesquisa e direções para realização de futuros trabalhos. 

 
Palavras-chaves: EJA. Formação Continuada. Saberes Docentes. 

 
 
 

A study of teaching know ledge in continuing education in the municipality of Ipojuca, 
Pernambuco Brazil. 

 
 
ABSTRACT 
The guiding thread of this paper on Youth and Adult Education. The proposal anchors in the 
objective of analyzing the teachers’ conceptions about knowledge constructed in the continuous 
training in the Youth and Adult Education (EJA) modality by the Education Department of that 
state. The theoretical contribution elected authors who supported the theory and empirical 
research, addressing the following categories: continuing education, teaching knowledge, and 
public policies. The methodological contribution used both quantitative and qualitative 
approaches, which enabled an interpretive analysis considering the perceptions of the 
investigated individuals. The instruments for data collection were: semi-structured interviews 
applied to teachers and the technical team that carries out EJA training, as well as a 
questionnaire with twenty-seven open and closed questions for teachers who work in continuing 
education from the 1st to the 5th grades of elementary education in the EJA modality. In the 
interviews, the individuals were six teachers, four educational trainers and a teaching director. 
The analysis of qualitative data, guided by discourse analysis (DA) and the organization of data 
for analysis and interpretation were grouped into three Discursive Formations (DFs). The 
research points out that the teachers’ demands are turned to a more systematic monitoring by 
the technical team, which proposes a link between training, the classroom and the school. Thus, 
the local management will be able to follow the methodological procedures, enabling the 
school’s participation in the appropriation of knowledge. In the end, the conclusions, difficulties 
and limitations of the research are pointed out, as well as directions for carrying out future 
works. 

 
Keywords: EJA. Continuing Education. Teaching knowledge. 

 
 

Um estúdio del conocimiento docente em formación continuada em el município de 
Ipojuca, Pernambuco –Brasil. 

 
RESUMEN 
El hilo conductor de este artículo sobre Educación de Jóvenes y Adultos. La propuesta se ancla 
en el objetivo de analizar las concepciones de los docentes sobre el conocimiento construido en 
la formación continua en la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) por el 
Departamento de Educación de ese estado. El aporte teórico eligió a los autores que apoyaron 
la teoría y la investigación empírica, atendiendo las siguientes categorías: educación continua, 
conocimientos docentes y políticas públicas. El aporte metodológico utilizó el enfoque 
cuantitativo y cualitativo, lo que permitió un análisis interpretativo considerando las 
percepciones de los individuos investigados. Los instrumentos para la recolección de datos 
fueron: entrevistas semiestructuradas aplicadas a docentes y al equipo técnico que realiza la 
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formación de EJA, así como un cuestionario con veintisiete preguntas abiertas y cerradas para 
docentes que laboran en educación continua del 1 al 5 años del programa de educación básica 
en la modalidad EJA. En las entrevistas, los individuos fueron seis maestros, cuatro formadores 
educativos y un director de docentes. El análisis de datos cualitativos, guiado por el análisis del 
discurso (AD) y la organización de los datos para su análisis e interpretación se agruparon en 
tres Formaciones Discursivas (FDs). La investigación apunta que las demandas de los docentes 
se dirigen a un seguimiento más sistemático por parte del equipo técnico, que propone un 
vínculo entre la formación, el aula y la escuela. De esta forma, la dirección local podrá seguir 
los procedimientos metodológicos, posibilitando la participación de la escuela en la apropiación 
de conocimientos. Al final, se señalan las conclusiones, dificultades y limitaciones de la 
investigación, así como orientaciones para la realización de trabajos futuros. 

 
Palabras clave: EJA. Educación continua. Enseñanza del conocimiento. 

 
 
Introdução 

 
Este artigo tem como base investigar quais são as políticas públicas realizadas no 

município do Ipojuca do Estado de Pernambuco (PE), Brasil, que se refletem dentro das 

formações continuadas e os saberes docentes que envolvem essas formações com os professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

É perceptível que, nos últimos anos, a tecnologia e seu dinamismo referente à 

informação vem seguindo em um progresso contínuo; ligada a esse progresso uma imposição 

de fortes mudanças nas organizações, o que resulta em uma exigência maior em certos aspectos, 

como na quantidade de informações e em novas habilidades de controle dos processos 

produtivos que, dessa forma, garante o sucesso competitivo em relação a tomada de decisão 

nos níveis estratégicos e operacionais no momento exato. As políticas públicas são diretrizes, 

princípios norteadores de ação do poder público, regras e procedimentos para as relações entre 

o poder público e a sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. 

As políticas públicas voltadas à educação têm como fonte norteadora a inclusão social, 

pois tal foco se globalizou em um padrão internacional. É necessário que as políticas públicas 

não fiquem limitadas apenas à cúpula do pequeno grupo que decide. A formulação de políticas 

e a elaboração de planos (BALL, 2006) se tornam eficazes na medida em que atendam as 

demandas da sociedade pela participação do coletivo. 

Entretanto, cabe destacar que a definição de uma política pública não implica apenas na 

imposição dos interesses de grupos com maior influência; ainda que estes prevaleçam, o Estado 

tende a agir de forma a administrar os conflitos e para isto é preciso também ações no sentido 

de diminuir as pressões de grupos opostos. 



Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 6, Barra do Garças - MT 379 
 

Nesta perspectiva, a política pública propõe uma ação pela qual o Estado administra os 

conflitos entre diferentes grupos sociais buscando um equilíbrio formal entre suas demandas, 

procurando manter e reproduzir o modelo hegemônico de sociedade. Neste sentido, as políticas 

de caráter social apresentam uma importância fundamental para o Estado capitalista, uma vez 

que contribuem para efetivar os mecanismos de controle social, assegurando iniciativas e 

estratégias que administrem os conflitos sociais e que garantam os interesses do capital. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) representa a política pública de educação do 

estado brasileiro, que tem como base: a educação como direito, a Educação como instrumento 

de desenvolvimento econômico e social e a educação como fator de inclusão social. 

Tendo ciência disso, as constantes mudanças acontecem nas organizações públicas e 

acaba exigindo delas, cada vez mais uma capacidade maior de adaptação no tocante às novas 

variáveis internas e externas, promovendo ajustes em suas prioridades e atualizando 

constantemente suas estratégias. 

Para Carvalho (2009), é possível observar, na sociedade atual, mudanças rápidas, onde 

exigem o ato de repensar o papel do Estado, principalmente, partindo de um contexto onde os 

avanços da tecnologia da informação se destacam e colocam em ênfase, questões como rapidez, 

competitividade, agilidade, flexibilidade e prima principalmente pela qualidade nos serviços e 

produtos. 

É certo que todo esse contexto demanda uma transformação, um novo Estado, novos 

valores, novos serviços e novos servidores públicos. É válido ressaltar que a gestão vem se 

transformando ao longo do tempo, e em particular nas últimas duas décadas. 

No lugar de modelos rígidos que pressupunham a grande capacidade de previsão e 

domínio das variáveis envolvidas nas organizações sociais de produção, é o estrategista 

contemporâneo menos aquele ligado a planos rígidos e supostamente universais, e mais a 

decisão que, com domínios cognitivos e conceituais amplos, é capaz de aprender rapidamente 

sobre contingências não previstas e ambientes instáveis, como hoje se apresentam. Tais 

demandas sociais, para serem atendidas de maneira satisfatória, surgem no âmbito do 

conhecimento em Administração Pública, a necessidade de consolidação dos avanços 

relacionados aos paradigmas emergentes, compreendendo a gerência, enquanto processo 

político-administrativo, como um recurso estratégico, onde auxilia a busca de excelência nos 

serviços públicos. 

Voltando ao olhar para o âmbito Educacional, é de extrema importância que se 

estabeleça uma Gestão Estratégica Organizacional, para que se haja uma percepção das 

variações da educação. Com o intento de reconhecer as oportunidades que a auxiliem atingir o 
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acesso aos objetivos, é necessário dispor de foco e observar as atividades desempenhadas, os 

recursos e as competências que possuem na construção das estratégias. 

A elaboração de um planejamento estratégico de qualidade vem se tornando 

paulatinamente referendada como indispensável ao alcance do sucesso das instituições públicas 

e privadas. Determinar uma missão que manifeste o propósito da organização, definir valores 

institucionais e uma visão de futuro que aponte aonde se quer chegar, são situações essenciais 

para orientar a sua atuação, e os empenhos necessários na entrega de produtos e serviços. 

Devido aos objetivos da escola, à natureza de suas atividades e aos recursos utilizados 

em seu processo, a escola pode ser considerada uma organização complexa que, independente 

do seu porte, mantém, em sua dinâmica de funcionamento, intensas relações de poder e de 

conteúdos e entre os diversos atores da comunidade escolar (alunos, professores, pais, gestores 

escolares, demais profissionais da educação, entre outros) (PLATT, 2009). 

As atividades dos atores e suas relações como o universo da escola geram fenômenos 

que podem influenciar com maior ou menor intensidade, positiva ou negativamente, o alcance 

dos objetivos da escola e da qualidade da educação. 

São muitos os programas governamentais direcionados aos docentes em prol do 

melhoramento da educação e do ensino, porém ainda é relativamente incipiente as ações e 

projetos políticos direcionados ao aperfeiçoamento dos gestores escolares. Conquanto, no 

Estado de Pernambuco (PE) no ano de 2011 foi firmado um convênio entre a Secretaria de 

Educação de Pernambuco (SEDUC) e a Universidade de Pernambuco (UPE) dando origem ao 

Programa de Formação Continuada de Gestor Escolar (PROGEP). 

É válido ressaltar que a formação continuada pode contribuir de forma significativa na 

práxis gerencial provocando as necessárias mudanças de postura no fazer administrativo e 

pedagógico, formando desta maneira profissionais competentes, instruídos através de uma 

fundamentação teórico-prática adequada e consistente que possibilitará a capacidade de auto 

avaliação e compreensão crítica dos cenários que compõem e influenciam o contexto 

educacional. Luckesi (2011, p.1), afirma que “necessitamos de formar educadores que, para si 

mesmo e para os outros sejam capazes de cuidar de si, de conviver com outros e de ter a posse 

do conhecimento cientifico e profissional de sua área de atuação”. 

A Constituição Federal de 1988, que assegurou a valorização do magistério dos 

profissionais de ensino, garantindo na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, 

com piso salarial profissional, nessa valorização estavam focados o trabalho docente, saberes, 

habilidades e competências, conhecimento, técnicas e estratégias que atendam a demanda do 

professor. 
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Em 1996, implanta-se a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) sob nº 

9.394/1996, daí as políticas públicas oferecerem tanto formações iniciais nas diversas 

licenciaturas como formações continuadas. Assim, abrindo largo leque para aperfeiçoamento 

dos professores com inúmeros objetivos, um dos mais acentuados seria erradicar o 

analfabetismo, e melhorar a qualidade do ensino com vista nos resultados da educação básica, 

dentro desse contexto a EJA vem sofrendo ao longo da história. 

Diante desta atual realidade torna-se importante para o aprofundamento do presente 

estudo entender o objetivo, o significado e a concepção da formação continuada na visão dos 

professores para assim compreender-se melhor os saberes docentes que são direcionados nas 

formações continuada dos anos inicias na modalidade EJA no município do Ipojuca/PE, para 

compreender também as combinações de diversos fatores, que interfere nas práticas 

pedagógicas que podem vir a contribuir com a formação de forma que este seja dentro do 

processo de ensino e aprendizagem no âmbito educacional. 

Investigar o tema políticas públicas, formação continuada e saberes docente na EJA para 

professores dos anos iniciais da educação básica do Ensino Fundamental, muitas discussões 

tem sido levantadas por grandes pesquisadores da educação, denota-se grande desafio nossa 

inquietação em trabalhar essa temática. 

Partindo deste quadro, esta investigação se volta para saber: quais são as concepções 

dos professores acerca dos saberes construído na Formação Continuada na Rede Municipal do 

Ipojuca/PE? Para além desta pergunta norteadora, alguns questionamentos surgiram: será que 

a formação continuada tem sido um suporte adequado para o desempenho pedagógico do 

Professor, ou simplesmente mais um instrumento de acumulação de conteúdo? A teoria e a 

prática estão entrelaçadas ou dissociadas do planejamento e da prática pedagógica? O processo 

está sendo contínuo de modo que o professor possa construir novos saberes de forma coletiva 

com os alunos? 

Objetivo geral 

Analisar as concepções dos professores acerca dos saberes construídos nas formações 

continuadas na modalidade EJA da Rede municipal do Ipojuca, Pernambuco, Brasil. 

 
Objetivos específicos 

- Analisar as políticas públicas que a Secretaria de Educação do Município do Ipojuca propicia 

para a modalidade EJA. 
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- Investigar como acontece a construção das formações continuadas ofertadas para os 

professores da modalidade EJA, do Ensino Fundamental anos iniciais, do Município do Ipojuca, 

Pernambuco, Brasil. 

- Investigar as concepções dos professores acerca dos saberes docentes vivenciados na sua 

prática pedagógica e dos saberes construídos durante as formações continuadas. 

 
Metodologia 

Tendo em vista a temática de pesquisa e sua relevância para a área da educação, o 

desenho metodológico dessa investigação teve um enfoque qualitativo e quantitativo. Entende- 

se por pesquisa qualitativa, a compreensão de um conjunto de diversas técnicas interpretativas 

que objetiva conhecer, compreender, descrever e decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados. Assim, como aponta Gil (2002, p. 17), a pesquisa é um 

“procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos [...] A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos”. 

Essa pesquisa tem duas diferentes abordagens que possivelmente poderão responder os 

objetivos da investigação: qualitativa e quantitativa, que nos levou à interpretação do discurso 

dos sujeitos. Segundo Minayo (2014), o conhecimento científico se produz pela busca de 

articulação entre teoria e realidade empírica. O método tem uma função fundamental: tornar 

plausível a abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelo investigador. 

Na comparação com as abordagens quantitativas, entendo que cada um dos dois tipos 

de métodos tem seu papel, seu lugar e sua adequação. Baseando-se nesses contextos, 

resolvemos conciliar as duas abordagens; a quantitativa que levanta dados, indicadores e 

tendências, observáveis procurando absorver grandes quantidades de dados; a abordagem 

qualitativa trabalha com valores, crenças representações, hábitos, atitudes e opiniões. 

Com efeito, a pesquisa documental subsidiou o alcance dos propósitos do estudo, 

notadamente a análise dos Planos. A pesquisa foi realizada nas formações continuada de 

professores da EJA que lecionam nas séries do 1 a 5 ano do Ensino Fundamental na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município do Ipojuca. Houve também observações, 

registros nas escolas que tem essa modalidade de ensino na área urbana e área rural. A rede 

municipal de Ipojuca tem sobre sua jurisdição 72 escolas sendo 39 na área rural e no espaço 

urbano 33, atendendo alunos nas seguintes modalidades: creche, infantil, ensino fundamental 
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anos iniciais e finais, para esta investigação, escolhemos professores que lecionam na 

modalidade EJA. 

Nessa pesquisa, percorremos vários caminhos para compreender e analisar onde é 

necessário enfocar os aspectos mais importantes. Desse modo, surgiram vários 

questionamentos, como tantos pesquisadores, que envolvem essas concepções dos professores 

acerca do saber docente, saber apropriado durante a sua participação nas formações 

continuadas, bem como as políticas públicas que envolvem a modalidade EJA, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

A investigação foi realizada analisando o programa de formação continuada para 

professores com prioridade aos 1º ao 5º anos do ensino fundamental da modalidade EJA. A 

frequência de presença era em torno de 20 a 30 professores, uma formação sistematizada com 

materiais didáticos acontecendo em dois turnos manhã e tarde, tanto para professores da área 

rural com da área urbana. 

A coleta de dados da pesquisa foi desenvolvida por meio de um questionário com 

questões fechadas aplicada a vinte e sete (27) professores, onde eles puderam expressar seus 

saberes, e o que pensavam; observou-se a maioria era do gênero feminino com idade entre trinta 

(30) e cinquenta (50) anos, com o título de especialista acima de onze (11) anos de atuação em 

docência. O perfil dos docentes aponta para o fato de que esses professores já construíram seus 

saberes em decorrência do tempo de ensino e de suas práticas pedagógicas no ensino regular, 

no entanto apontam uma fragilidade em relação a uma formação retratando a EJA, uma vez que 

a maioria tem pouco tempo trabalhando com essa modalidade. 

Foi também realizada, em outras formações, uma entrevista semi-estruturada 

previamente agendada para cada professor que assim desejassem livremente participar dessa 

pesquisa. A entrevista foi aplicada aos professores onde expressaram suas práticas, socializaram 

experiências que partilharam novos saberes, bem como, trabalhamos com três (3) 

coordenadores – SEDUC - que atuam como mediadores dessas formações. 

 
Resultados 

Consideramos ter atingido o nosso objetivo geral, que foi problematizar quais saberes 

são trabalhados na formação continuada na rede municipal no município do Ipojuca (PE) se 

atualizam em suas aulas nas series iniciais da modalidade EJA do Ensino Fundamental básico. 

E qual a importância que tem as formações continuadas realizadas pela SEDUC, aos professores 

dessa modalidade de ensino. Ressalta-se que, as políticas públicas que priorizam essa 

modalidade de ensino vêm melhorando a “passos” lentos diante dos movimentos de luta pela 
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falta de recursos e de valorização. Desse modo, mesmo presente no rol das políticas públicas, 

ainda há processo da EJA caracterizada por um discurso centrado nas ações cotidiana do 

professor e, não, efetivamente na formação de professores (LOFFIN, 2013). 

A partir da análise de dados dos questionários aplicados aos professores observou-se 

que a grande maioria dos professores é do sexo feminino, com faixa etária entre 40 e 60 anos 

(70,4%) e com titulação acadêmica e especialização, num percentual de 70,1%. A partir das 

entrevistas foi possível observar que, em relação à categoria de análise “saberes docentes - 

experiências” como uma das fontes de aquisição deste saber, o que mais se destacou no fazer 

pedagógico do professor, é a apreensão da realidade. 

Os resultados da pesquisa indicaram que os professores detêm saberes oriundos de 

experiências tanto na sala de aula quanto além dela, sendo estes importantes condutores que 

norteiam suas práticas em sala de aula. No tocante as formações continuadas promovidas pela 

SEDUC, o estudo apontou para um único momento formativo onde, segundo as entrevistas, não 

são suficientes para a necessidade que os docentes indicam em relação da EJA no município do 

Ipojuca, não há cursos de formação continuada voltada para EJA, o perfil do professor que 

trabalha com essa modalidade ainda está por ser construído, uma vez que os métodos que são 

abordados em sala aula são os mesmos para o ensino fundamental. Assim, faz-se necessária a 

criação de políticas públicas que garantam a execução, financiamento e concretude dessa 

modalidade de ensino, inserindo nesse âmbito a implementação de cursos de formação para 

EJA. 

Observou-se que embora todos saberes, propostos por Freire (1996), Gouthier (1998) e 

Tardif (2002), sejam importantes nas tomadas de decisões dos docentes em seu fazer 

pedagógico, os dois saberes - experiências e os curriculares - são preponderantes 

respectivamente. 

De forma geral, as duas principais fontes de aquisição dos referidos saberes foram 

fundamentalmente os estabelecimentos de formação de professores, como a prática do ofício 

na escola e na sala de aula, e a troca de experiências entre os pares. Embora ainda existam 

muitos detalhes a serem explorados nas falas dos professores respondentes dos questionários e 

entrevistas, acreditamos ter atingido os nossos objetivos da investigação. 

 
Considerações finais 

A educação voltada para jovens e adultos representa a possibilidade de mudança para 

essas classes, por muitas vezes, excluídas da sociedade. EJA no Brasil vem ao encontro de 

algumas problemáticas sociais, porém é preciso conhecer suas dificuldades e limitações. 
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Com isso, entendemos que é importante oferecer subsídios teóricos para que o professor 

se aproprie do conhecimento historicamente acumulado, instrumentalizando-o intelectualmente 

e, assim, compreenda a sociedade na qual está inserido e, ao mesmo tempo, atue para a 

transformação dessa sociedade. Através dessa realidade a educação representa um importante 

meio de progresso e modernização social. 

O saber docente é algo que está diretamente relacionado com a identidade do professor. 

Em se tratando aos dias atuais o nosso entendimento das formações continuadas 

especificamente, as orientadas pela Secretaria de Educação – SEDUC - para os professores da 

modalidade EJA esses encontros que são realizados em uma só vez mensais. Nesses encontros 

os professores revelaram através dos estudos e suas práticas pedagógicas o seu saber e 

demostraram os saberes apropriados em cada formação. 
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