
 

 

AMANDA CAROLINE DE SOUZA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIOS DO TRABALHO DE GESTÃO NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Londrina 
2016 



 

 

AMANDA CAROLINE DE SOUZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIOS DO TRABALHO DE GESTÃO NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA. 

 

 
 

 

 

  

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Pedagogia apresentado ao Departamento de 
Educação do Centro de Educação, 
Comunicação e Artes da Universidade 
Estadual de Londrina. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Márcia R. Lemos de 
Souza. 

 

 

 

 

Londrina 
2016 



 

 

AMANDA CAROLINE DE SOUZA 
 
 
 
 
 

DESAFIOS DO TRABALHO DE GESTÃO NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA. 

 
 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Pedagogia apresentado ao Departamento de 
Educação do Centro de Educação, 
Comunicação e Artes da Universidade 
Estadual de Londrina. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________ 

Profa. Orientadora Dra. Márcia R. Lemos de 
Souza  

Universidade Estadual de Londrina 
 

 

____________________________________ 

Profa. Ms. Isabel F. de Oliveira Barion 
Universidade Estadual de Londrina  

 

 

____________________________________ 

Profª Drª Rosa de Lourdes Aguilar Verastegui 
Universidade Estadual de Londrina 

 

Londrina, ___ de julho de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho primeiramente a 

Deus. 

Aos meus pais por minha formação 

pessoal e pelo apoio de sempre. 

Ao Eduardo meu amor por ser o meu 

alicerce. 

E ao curso de Pedagogia que me 

tornou profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

À Deus em primeiro lugar, pelo dom da vida, por me capacitar e me tornar 

uma mulher tão abençoada. Pelo amor e misericórdia que me demostra todos os dias 

de minha vida. 

Aos meu pais, minha mãe Maria exemplo de mulher, a pessoa que amo mais 

que tudo neste mundo e ao meu pai Marcos que é o meu paizão, que ama sua família 

acima de tudo. 

Ao meu amor Eduardo que se faz presente em todos os momentos de minha 

vida, que me deu carona por muitos anos rumo à UEL, pela dedicação e amor nestes 

anos juntos e por compartilhar comigo sua família dividindo comigo sua irmã que 

tornou minha irmã de coração. 

As minhas amigas de turma, Denise, Fernanda Araújo, Jaqueline Marques e 

Graziela pela dedicação e parceria nestes quatro anos e meio de graduação. 

À Prof.ª Dr.ª Márcia R. Lemos de Souza minha orientadora, pela ajuda e 

pela confiança depositada em mim. 

À banca examinadora por aceitar fazer parte deste momento tão importante 

de minha formação. 

Ao SESI pela oportunidade de trabalho, por me tornar a profissional que sou 

e a contribuição para a pesquisa. 

À Universidade Estadual de Londrina, por oportunizar minha formação na 

qual tanto me orgulho e por ser destaque nas Universidades Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições 

materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em 

que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação 

para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei 

também que os obstáculos não se eternizam.” 

Paulo Freire 



 

SOUZA, Amanda Caroline. Desafios do Trabalho de Gestão no Processo de 
formação e atuação de Educadores da EJA. 2016. 46 fls. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual de Londrina, 2016.  
 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo se configura como um trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia e 
tem por objetivo conhecer os desafios evidenciados no trabalho de gestão pedagógica 
no contexto da EJA visando desenvolver um processo de formação continuada dos 
educadores que implique em uma atuação significativa para os estudantes desta 
modalidade de ensino. Problematizamos quais os desafios evidenciados pela Equipe 
de Gestão Pedagógica no atendimento das demandas dos Educadores da EJA, este 
que necessita de um preparo para lidar com as diferentes realidades existentes no 
contexto da EJA. O Gestor nesta atuação deve desenvolver uma gestão democrática, 
envolvendo todos os sujeitos que ali estão inseridos seja ele educador, educando ou 
à comunidade e reconhecer seu papel na formação de seus educadores, expandindo 
à eles a educação continuada voltada para atuação na EJA. Especificamente, a 
pesquisa se efetivou em dois momentos: o primeiro é a pesquisa bibliográfica por meio 
de estudo e análise de textos e documentos legais, tendo como suporte teórico os 
estudos de Freire (2003). Também realizamos pesquisa de campo com respaldo da 
abordagem qualitativa (SEVERINO, 2007) especificamente da Pesquisa Participante, 
considerando que para Brandão (1984), esse tipo de pesquisa através da observação 
do meio social possibilita a promoção de uma melhoria na realidade social dos 
participantes muitas vezes, explorados pela sociedade, ou seja é uma ação 
investigativa que se torna social. O lócus de investigação é o SESI (Londrina-PR) nos 
anos de 2014 à e 2016.  
 

Palavras-chave: Educação. Educação Escolar. Educação de jovens e adultos. 
Gestão Democrática. Formação de Educadores. 
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ABSTRACT 
 
 
This study is configured as a complete work of the School of Education and aims to 
meet the challenges highlighted in the pedagogical management of work in the context 
of adult education in order to develop a process of continuing education of educators 
that implies a significant role for the students of this modality teaching. Problematize 
what challenges highlighted by the Educational Management Team in meeting the 
demands of Educators of EJA, this one requires a preparation to deal with the different 
realities in the context of adult education. The Manager this role must develop a 
democratic, involving all subjects there are inserted whether educator, student or 
community and recognize their role in the formation of their teachers, expanding on 
them focused continuing education to operate in EJA. Specifically, the research was 
accomplished in two stages: the first is the literature through the study and analysis of 
texts and legal documents, having as theoretical support the studies of Freire (2003). 
We also conducted field research in support of the qualitative approach (SEVERINO, 
2007) specifically Search Participant, whereas to Brandão (1984), this type of research 
by observing the social environment makes it possible to promote an improvement in 
the social reality of the participants many sometimes exploited by society, ie is an 
investigative action becomes social. The research is the locus SESI (Londrina-PR) in 
the years 2014 to and 2016. 

Palavras-chave: Education. Schooling. Education of youth and adults. Democratic 
Management. Teacher Training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................7 

 

1 CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ...............................12 

 

2 GESTÃO DEMOCRÁTICA E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA ...........11 

 

3 DESAFIOS DO TRABALHO DE GESTÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E 

ATUAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA....................................................................17 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 27 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 30 

 

APÊNDICES ............................................................................................................. 32 

APÊNDICE A – Questionário aplicado ao Pedagogia da EJA .......................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

 

Por isso é 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. O próprio discurso teórico, necessário à 

reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. Paulo Freire1, 1996 

  

Essa epígrafe de Paulo Freire apresenta a importância da prática da reflexão 

crítica, principalmente sobre o fazer. Essa reflexão, que deve estar presente na 

formação inicial, na graduação, propiciará ao futuro educador no exercício da prática 

docente, a realização de um trabalho que vai além da transmissão de conhecimentos, 

que promoverá o envolvimento e o respeito à autonomia do educando. Atividade de 

reflexão também se estende ao fazer pedagógico do educador, portanto aos 

processos de atuação que acabam se constituído como processos de formação 

continuada. 

A formação de Educadores faz parte do tema desenvolvido nesta pesquisa 

que diz respeito aos desafios do trabalho da Gestão Pedagógica no Processo de 

Formação e Atuação dos Educadores no contexto da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Este tema se fez relevante em minha vida2 acadêmica e profissional a partir 

                                                           
1 Paulo Freire nasceu em Recife, em 1921 e faleceu em 1997. Teve sua formação acadêmica em 

Direito, mas a partir da década de 40, após casar-se com Elza Maia Costa, passou a ter mais contato 

com o mundo da educação. Suas primeiras atividades educacionais foram desenvolvidas no SESI – 

Serviço Social da Indústria e no MCP – Movimento de Cultura Popular, no qual criou o Programa de 

Alfabetização e a criação de Círculos de Cultura. Em 1963, João Goulart, o então presidente da 

república, o convidou para desenvolver um Programa Nacional de Alfabetização de Adultos e para 

trabalhar com Educação Básica. No entanto, em 1964, foi obrigado a paralisar suas atividades por 

causa do Golpe Militar e, com isso, teve a oportunidade de escrever e publicar em 1969: A educação 

como prática da liberdade. De 1964 a 1980, ficou exilado no Chile e lá desenvolveu atividades no 

Instituto de Capacitatión e Investigation em Reforma Agrária, tendo assim a oportunidade de continuar 

a desenvolver suas teorias e atividades. Em 1969, foi nomeado especialista da UNESCO, e passa a 

dar aulas na Universidade de Harvad, nos EUA. E em 1970, em Genebra, exerceu a atividade de 

Consultor do Conselho Mundial de Igrejas, oferecia assessoria a diversos países africanos, 

desenvolvendo programas de alfabetização e de apoio a reconstrução desses países. Em 1980, retorna 

ao Brasil e passa a trabalhar na PUC-SP e em Campinas até 1986. Foi um dos fundadores do PT em 

1989. Assumiu o cargo de Secretário Municipal de Educação em São Paulo até 1991. Enquanto 

ocupava esse cargo, tinha como marca principal suas tentativas de democratizar as escolas para a 

alfabetização de jovens e adultos. Em 1992, Paulo Freire volta a realizar suas atividades nas 

universidades escrevendo inúmeras de suas obras e participando de grande número de conferências. 

2 Neste momento justifico o uso do verbo na primeira pessoa do singular dada a afinidade do tema 

conforme mencionei, com a minha prática docente vinculada a minha formação. 
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da minha experiência no Serviço Social da Indústria (SESI) onde atuo na gestão da 

EJA desde 2014. No início pude perceber que os educadores que ali iniciavam sua 

careira e os que já atuavam na instituição demostravam insegurança quanto a 

trabalhar com jovens e adultos. 

Entendemos a Educação como um processo amplo que acontece em todo 

lugar e a todo o momento, sendo assim os educandos quando procuram a escola já 

trazem consigo conhecimentos que foram acumulados ao longo da vida e que devem 

ser respeitados e aproveitados na escola. Por outro lado, a Educação Escolar 

acontece de maneira sistematizada e intencional com o objetivo de formar para o 

trabalho e para o exercício da cidadania. Neste sentido a organização da EJA precisa 

considerar estes fatos e aproveitá-los para planejar suas ações.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) que define 

e regulariza a organização da educação brasileira traz na seção V, artigo 37  que, “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”. 

Uma vez considerada no texto da lei, a EJA enquanto modalidade da Educação 

Básica, aos poucos foi se desenvolvendo e hoje se constitui como uma demanda 

política que recebe incentivo do governo brasileiro com o objetivo de aumentar o índice 

de educação à população, já que se trata, como mencionado acima, de possibilitar a 

continuidade ou acesso ao ensino daqueles que não tiveram oportunidade. Por isso a 

EJA é vista não só como uma política educacional, mas também como uma política 

social, pelo fato de promover ao educando uma possível melhora na qualidade de 

vida, visto que a Educação Escolar amplia a consciência do cidadão de seus direitos 

e deveres. 

O educador da EJA necessita de preparo para lidar com as diferentes 

realidades existentes em sala de aula, levar em consideração as experiências e 

histórias de vida dos educandos. Para tal, é preciso que o educador tenha a prática 

de questionar e refletir sobre sua ação pedagógica, por isso a necessidade da 

formação desse profissional se dar na perspectiva da Gestão Democrática.  

A Gestão Democrática é garantida na Constituição Federal no artigo 206 inciso 

VI, visando que as Instituições Públicas exerçam a prática democrática em seu 

cotidiano. Segundo Veiga3 (1997), a gestão democrática exige a compreensão em 

                                                           
3 Ilma Passos Alencastro Veiga possui Bacharelado e Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Goiás (1961), Licenciatura em Educação Física pela Escola Superior de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a 

separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a 

prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos 

educadores.  

Portanto, educadores que se formam tendo em vista que seu trabalho deve 

estar ligado a uma gestão participativa que envolva os educandos e crie vínculos com 

a comunidade, certamente estará preparado para lidar com as demandas próprias da 

EJA. A educação, por exemplo, é a base de discussão desse processo.  

Para tanto, as fontes legais como a LDBEN 9.394/96 e a Constituição Federal 

de 1988 são pontos de partida que compreendem os conceitos de Educação e seus 

respectivos modelos como Educação Informal, Educação Formal ou Escolar e 

Educação Não Formal, que são apresentadas por meio da leitura e reflexão de vários 

autores especialistas em educação.  

Não há como falar de EJA e Gestão Escolar Democrática sem citar Paulo Freire 

que foi o mais célebre educador brasileiro, reconhecido internacionalmente, atuava 

com a intenção de conscientizar o aluno de seu papel político. Também em seus 

escritos, discorre muito sobre a formação docente, da necessidade dos educadores 

se convencerem de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p. 22)  

Apesar das lutas pela democratização da Educação e uma formação docente 

mais crítica e consciente levantadas ainda é precária a situação de alguns cursos de 

formação inicial e até mesmo a Educação Continuada dos educadores, principalmente 

da EJA, pois na prática muitas vezes ainda os percebemos inseguros em sua ação 

docente. Podemos perceber tal lacuna no curso de Pedagogia da UEL onde temos 

apenas uma disciplina voltada para o tema e a mesma acontece no quarto ano da 

graduação, onde os alunos estão sobrecarregados com o trabalho de conclusão de 

curso e estágios obrigatórios. Essa lacuna é apresentada em forma de denúncia por 

Xavier (2012) que enquanto docente da área, dentro da UEL, analisa a falta de 

                                                           
Educação Física de Goiás (1967), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria 
(1973), doutorado e pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1988). É 
professora Titular Emérita e pesquisadora associada sênior da Universidade de Brasília. É professora 
do Centro Universitário de Brasília onde coordena a Assessoria Pedagógica da Diretoria Acadêmica. 
Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes campos: formação de 
professor, didática, educação superior, docência universitária e projeto político-pedagógico. Orienta 
dissertações, teses e supervisiona atividades de pós-doutoramento. Atualmente é membro da 
Comissão de Supervisão Pedagógica dos Cursos de Formação de Professores na área de Pedagogia 
da Secretaria de Educação Superior, do Ministério de Educação. 
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atenção para com essa disciplina, não só na universidade citada, mas por muitas 

outras, Brasil a fora.  

Para esta autora, no contexto da UEL, os processos de formação de 

educadores não se distanciam da realidade de outras universidades brasileiras, no 

que diz respeito à especificidade da EJA. A evidência desta denúncia pode ser 

observada na estrutura dos cursos que é voltada para a cultura e a realidade da 

infância e da adolescência. Também pode ser observada nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, que na sua grande maioria prioriza em primeiro plano o trabalho 

com a infância, e em segundo plano áreas do saber que não dão conta das 

especificidades do adulto não letrado. (XAVIER4, 2012, p. 215-216) 

Partindo do conhecimento de que os educadores desta modalidade de ensino 

possuem formação em nível superior, visto que é uma exigência para atuar, muitos 

não conseguem uma atuação que seja significativa, pois não tiveram experiência ou 

disciplina com carga horária necessária para o atendimento de jovens e adultos. Para 

problematizar e conhecer tal realidade, a investigação desta pesquisa questiona 

quais os desafios evidenciados pela Equipe de Gestão Pedagógica no atendimento 

das demandas dos Educadores da EJA? Problematizamos e questionamos 

sobretudo de que forma a atuação do Gestor pode auxiliar o educador no sentido de 

um processo de atuação que seja significativo para os jovens e adultos que precisam 

da escola. 

                                                           
4 Márcia R. Lemos de Souza é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina 

(1992), Especialista em Psicopedagogia (1997), com a Monografia: O Fantástico Mundo do Bobby: 
subsídios para pensar a teoria de Freud e Piaget, Mestre em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (2003), na Linha de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais, com a Dissertação: 
Educação e Religião: Os Entre-lugares da EJA na Ação Educativa do PEACE e Doutora em Educação 
pela Universidade Federal de Santa Catarina na Linha de Pesquisa Ensino de Formação de 
Professores, com a Tese: Comunicação, Conhecimento e Docência: Dimensões do Processo de 
Formação de Educadores no Contexto da EJA. Atualmente é professora adjunta da Universidade 
Estadual de Londrina, no Centro de Educação, Comunicação e Artes, no Departamento de Educação, 
na Área de Política e Gestão da Educação onde desenvolve as seguintes atividades: Coordenação do 
Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos, Docência na Pós-graduação (das 
Disciplinas: Educação Popular, Movimentos Sociais e Diversidade Cultural; A Organização da Prática 
Pedagógica em Educação de Jovens e Adultos); Orientação de Monografia, Orientação de TCC, 
Orientação de Estágio, Docência na graduação (das Disciplinas: Educação e Diversidade, 
Coordenação do Trabalho Pedagógico nos Movimentos Sociais e Educação de Jovens e Adultos). Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino e Formação de Educadores; atuando 
principalmente nos seguintes temas: Epistemologia de Paulo Freire, Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Popular, Educação e Movimentos Sociais, Educação e Diversidade Cultural, Educação 
Intercultural, Educação do Campo, Pesquisa em Educação, História da Educação, Gestão da 
Educação, Política Educacional, Comunicação Humana, Comunicação Docente. Coordena o Núcleo 
de Pesquisa Educação de Jovens e Adultos, Movimentos Sociais e Diversidade Cultural. 
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Nesta lógica nosso objetivo consiste em conhecer os desafios evidenciados 

no trabalho de gestão pedagógica no contexto da EJA visando desenvolver um 

processo de formação continuada dos educadores que implique em uma atuação 

significativa para os estudantes desta modalidade de ensino. 

Para tanto a metodologia utilizada neste estudo consistiu primeiramente em 

uma pesquisa bibliográfica por meio de estudo e análise de textos e documentos 

legais conforme a fundamentação teórica citada acima. Também realizamos pesquisa 

de campo com respaldo da abordagem qualitativa, especificamente da Pesquisa 

Participante, considerando que para Brandão5 (1984), esse tipo de pesquisa através 

da observação do meio social possibilita a promoção de uma melhoria na realidade 

social dos participantes que são as pessoas que sofrem, enquadrados em sua maioria 

como os marginalizados, explorados pela sociedade, ou seja é uma ação investigativa 

que se torna social.  

A coleta de dados foi feita no SESI (2014-2016) através de observação direta, 

questionários, entrevistas e anotações em diário de campo, tendo como sujeitos os 

integrantes da equipe pedagógica bem como os educadores da instituição. A equipe 

pedagógica é formada por uma pedagoga e um diretor onde atende 30 professores, 

na qual tive a oportunidade de acompanhá-los durante estes dois anos, participando 

das encontros pedagógicos semanais, no atendimento junto aos educadores e ao 

educando.  

Esta pesquisa foi tratada com total importância, ou seja, tem grande relevância 

na minha formação profissional, devido ao trabalho que desenvolvo junto a equipe do 

SESI, avaliados pela mesma como significativo para os educadores e os estudantes 

da EJA desta instituição.  Considerando o exposto até aqui organizamos a escrita 

desta pesquisa em três capítulos conforme segue: 

O Primeiro Capítulo que chamamos Constituição da Educação de Jovens 

e Adultos fala sobre a Educação como um processo amplo que acontece em todo 

                                                           

5 Carlos Rodrigues Brandão possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (1965), mestrado em antropologia pela Universidade de Brasília (1974) e doutorado 
em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1980). Atualmente é professor colaborador do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 
professor visitante sênior da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Tem experiência na área de 
antropologia, com ênfase em antropologia rural, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, 
educação popular, campo religioso, religião e educação. Coordena atualmente dois projetos de 
pesquisa nos sertões do Norte de Minas. É Comendador do Mérito Científico pelo MCT, Doutor Honoris 
Causa pela Universidade Federal de Goiás, Professor Emérito da Universidade Federal de Uberlândia. 
É autor ou coordenador de cerca de sessenta livros nas áreas de antropologia, educação e literatura. 
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lugar e a todo o momento, inclusive na escola, de maneira sistematizada com o 

objetivo de formar para o trabalho e para o exercício da cidadania. Também 

caracterizamos a EJA como modalidade de ensino da Educação Básica. Identificamos 

o conceito de Gestão Democrática, considerando que esta possibilita a garantia da 

formação de educadores que seja significativa e que possibilite uma atuação docente 

comprometida com a realidade dos estudantes que procuram e precisam da EJA.  

O Segundo Capítulo que chamamos Gestão Democrática e a Formação de 

Educadores da EJA fala sobre as contribuições dos estudos sobre Gestão para 

compreendermos os processos de formação de educadores, considerando, sobretudo 

que este tema é uma das atribuições da Gestão Democrática. Para tanto utilizamos o 

aporte teórico de Freire (1994) quando este descreve o trabalho realizado no SESI de 

Recife na década de 1940, bem como os pressupostos da obra Pedagogia da 

Autonomia (1996) que fala sobre formação de educadores. 

Já o Terceiro Capítulo trata da pesquisa de campo e da análise dos dados 

coletados na mesma, por isso chamamos de Desafios do Trabalho de Gestão no 

processo de Atuação de Educadores da EJA. 

Os resultados desta pesquisa permitem afirmar que a formação de 

educadores da EJA deve ser constante, e que a Gestão pode contribuir neste 

processo durante a atuação do educador considerando os encontros pedagógicos 

como um processo formativo para os educadores.  

Esta pesquisa é de relevância para o campo educacional pois foi possível 

analisarmos o Projeto Político Pedagógico (PPP) e para a formação dos educadores 

considerando que com o resultado dela é possível organizar e desenvolver um 

atendimento aos educadores que seja significativo no sentido de ajuda-los em sua 

atuação com os estudantes da EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I 

CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Para que aumentem as possibilidades individuais de educação, e 
para que se tornem universais, é necessário que mude o ponto de 

vista dominante sobre o valor do homem na sociedade, o que só 
ocorrerá pela mudança de valoração atribuída ao trabalho. Quando o 
trabalho manual deixar de ser um estigma e se converter em simples 
diferenciação do trabalho social geral, a educação institucionalizada 
perderá o caráter de privilégio e será um direito concretamente igual 

para todos. Álvaro Pinto6, 2000 
 

A Educação à que se refere Pinto (2000), é aquela a qual muitos não possuem 

acesso, a Educação Escolar ou Educação Formal. Porém, o termo Educação é muito 

mais amplo. Segundo Brandão (2007), a Educação é uma prática social cujo fim é o 

desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de 

saber existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de acordo com 

as necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu 

próprio desenvolvimento.  

Essa prática social que acontece em diferentes espaços, quando organizada e 

sistematizada para ser ofertada na escola, recebe o nome de Educação Formal, 

                                                           
6 Álvaro Vieira Pinto possui graduação em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de 
Janeiro (1932). Em 1934 ingressou na Ação Integralista Brasileira (AIB), organização de inspiração 
fascista, liderada por Plínio Salgado, completou os cursos de física e matemática na Universidade do 
Distrito Federal (UDF). Foi o primeiro a ministrar a disciplina lógica matemática no país.  Em 1941, 
tornou colaborador da revista Cultura Política. Após passar um ano estudando na Sorbonne, em Paris, 
retornou ao Brasil em 1950 e defendeu sua Tese sobre Cosmologia em Platão, assumindo então a 
cadeira de titular de história da filosofia da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), disciplina que 
ministrava há vários anos, na qualidade de professor assistente. Em meados de 1951, afastou-se da 
pesquisa médica, à qual se dedicara praticamente desde a sua formatura, para se dedicar 
exclusivamente ao ensino e ao estudo da filosofia. Em 1955, a convite de Roland Corbisier, tornou-se 
chefe do Departamento de Filosofia do recém-criado Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 
organizado no âmbito do Ministério da Educação e Cultura. Na chefia do Departamento de Filosofia 
do ISEB, lançou a coleção "Textos de Filosofia Contemporânea do ISEB" e publicou o seu livro 
Consciência e Realidade Nacional, com 2 volumes. Em 1962, assumiu a direção executiva do ISEB, 
tendo de enfrentar uma difícil situação financeira e uma permanente campanha difamatória movida pela 
imprensa conservadora, tendo à frente o jornal O Globo. Cassado na época golpe militar, se refugiou 
no interior de Minas Gerais e depois partiu para o exílio. Inicialmente esteve exilado na Iugoslávia (a 
partir de setembro de 1964), e depois no Chile (entre 1965 e 1968) a convite de Paulo Freire, para 
trabalhar no CELADE. No Chile, trabalhou como pesquisador e professor do Centro Latino-Americano 
de Demografia (CELADE), desenvolvendo pesquisa Demográfica, onde publicou em espanhol o livro 
El Pensamiento Crítico em Demografia. Em dezembro de 1968 retorna ao Brasil e em 1969 publica o 
livro Ciência e Existência. Em 1982, há uma retomada de interesse pelas suas obras, onde publica seu 
livro Sete Lições sobre Educação de Adultos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_Nacional_de_Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Integralista_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADnio_Salgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roland_Corbisier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_de_Estudos_Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/ISEB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia_e_Realidade_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
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através da mediação do professor com objetivos relativos ao ensino aprendizagem 

conforme afirma Gohn7 (2006): 

 

A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras e 
padrões comportamentais definidos previamente. [...] Na educação 
formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino e 
aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, 
normatizados por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o 
indivíduo como um cidadão ativo, desenvolver habilidades e 
competências várias, desenvolver a criatividade, percepção, 
motricidade etc. (p. 29) 

 

 A Educação Escolar é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 

e deve acontecer a fim de, atender toda a população. No texto da lei a Educação 

Escolar é citada como direito social no artigo 6º e no artigo 205 é descrita como: 

 

[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (C.F. BRASIL, 1988, p. 
43) 
 

A Educação Formal, também chamada de Educação Escolar, como exposto 

acima, segue algumas regras e padrões. O Sistema Educacional Brasileiro, divide-se 

em dois níveis, quais sejam a Educação Básica e Ensino Superior. A partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), a Educação Básica 

passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, entre elas a EJA. 

As modalidades de ensino são áreas que integram a Educação Escolar nos 

diferentes níveis e existem para que a premissa de que “a educação é um direito de 

todos”, na prática possa acontecer, pois contempla especificidades de alguns 

segmentos. 

A EJA é descrita na LDBEN 9.394/96 no artigo 37 como “aquela que é 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino 

Fundamental e Médio na idade própria”, ou seja, será considerada idade mínima para 

                                                           
7 Maria da Glória Marcondes Gohn é socióloga (1970), mestre em Sociologia (1979) e doutora em 
Ciência Política (1983) pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em Sociologia (1996) na New 
School University, Nova York; tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Não 
Formal, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, cidadania, movimento social 
e educação, formação do educador social, organização da sociedade civil em ONGs. 
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a participação e realização de exames de conclusão da EJA do Ensino Fundamental 

a de 15 (quinze) anos completos. 

Essa modalidade costuma receber jovens e adultos que não tiveram a 

oportunidade de estudar por diversos motivos, desde a falta de vagas até a condição 

socioeconômica desfavorável. São pessoas em sua maioria atingidas pela exclusão 

social, em busca de uma melhoria em suas condições de vida.  

Segundo Ribeiro8 (2001) a “Educação de pessoas jovens e adultas” não nos 

remete apenas a uma questão de especificidade etária, mas primordialmente, a uma 

questão de especificidade cultural. Assim, apesar do recorte por idade, jovens e 

adultos são, basicamente, “não crianças”. 

Analisando historicamente a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, seu início 

dá-se no século XX com o objetivo de escolarizar os trabalhadores para o serviço nas 

indústrias.  

 

A educação de pessoas jovens e adultas veio sendo reconhecida 
como um direito desde os anos 30, ganhando relevância com as 
campanhas de alfabetização das décadas de 40 e 50, com os 
movimentos de cultura popular dos 60, com o Mobral e o Ensino 
Supletivo dos governos militares e a Fundação Educar da Nova 
República. (HADDAD9, 1997, p. 106) 

De acordo com Xavier (2010), Freire é conhecido no Brasil e no mundo como 

um grande educador, especialmente pela contribuição que deu à Educação Popular e 

à Educação de Adultos. Sua preocupação voltou-se para as classes pobres e 

oprimidas, contribuindo para a elaboração de uma cultura educativa de cunho 

                                                           
8 Vera Masagão Ribeiro possui graduação em Licenciatura Plena em Português pela Universidade de 

São Paulo (1982), Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1998). 
Atualmente é pesquisadora e coordenadora geral da Ação Educativa - Assessoria Pesquisa e 
Informação. Tem experiência na área de pesquisa, e produção pedagógica, com ênfase nos temas: 
educação de jovens e adultos, alfabetização, letramento, avaliação, habilidades básicas e currículo. 
Coordena o Inaf - Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, programa que levanta e analisa dados 
sobre habilidades e práticas de leitura e escrita da população brasileira, e o Indicadores da Qualidade 
na Educação - projeto que promove o uso de indicadores para a mobilização de comunidades escolares 
em prol da qualidade educativa. 
9 Sergio Haddad possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo (1971), graduação 
em Licenciatura Em Pedagogia pela Faculdade de Educação e Ciências Pinheirense (1971), mestrado 
em História e Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo (1982) e doutorado em História 
e Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo (1991). Atualmente é assessor - Ação 
Educativa, diretor presidente da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos, membro do Conselho 
Internacional de Educação de Adultos e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Tópicos Específicos de Educação, 
atuando principalmente nos seguintes temas: educação, educação de jovens e adultos, educação de 
adultos, educação popular e terceiro setor. 
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vivencial que possibilitou a participação do povo enquanto sujeito do processo sócio-

histórico-cultural. Foi conhecido também pela prática dialógica desenvolvida com 

diferentes áreas do saber, diferentes posicionamentos políticos e diferentes teóricos 

que possibilitaram a constituição de sua formação como ser humano e como 

educador. 

[...] possibilitar nas classes populares o desenvolvimento de sua 
linguagem, jamais pelo blábláblá autoritário e sectário dos 
“educadores”, de sua linguagem, que, emergindo da e voltando-
se sobre sua realidade, perfile as conjecturas, os desenhos, as 
antecipações do mundo novo. Está aqui uma das questões 
centrais da educação. Está aqui uma das questões centrais da 
educação popular – a linguagem como caminho de invenção da 
cidadania. (XAVIER,1992,p. 41) 
 

Na década de 1970 surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

com a meta de erradicar o analfabetismo em dez anos. Porém, após esse período, 

segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número 

de pessoas analfabetas entre 15 anos ou mais era de 25,5%. Várias mudanças 

ocorreram nesse programa e um fato importante foi a implantação do Ensino Supletivo 

em 1971, que tinha um capítulo exclusivo na Lei n° 5.692/71, onde o objetivo desse 

ensino era promover a escolarização a adultos e adolescentes que não haviam 

frequentado a escola ou concluído na idade própria.  

Vários Centros de Estudos Supletivos (CES) foram criados pelo país com a 

promessa de resolver o problema de analfabetismo em uma sociedade cada vez mais 

modernizada. A proposta era com um baixo custo operacional escolarizar as pessoas 

para o mercado de trabalho, não havendo obrigatoriedade de frequência, o que 

tornava a proposta uma mera “fábrica” de diplomas. 

Com as transformações sociopolíticas vividas na década de 1980, o fim da 

ditadura militar e o processo de redemocratização, todas as áreas da sociedade 

brasileira foi afetada, e na Educação Escolar uma das mudanças foi a extinção do 

MOBRAL e em seu lugar inicia a Fundação Educar.  

Em 1988, com a nova Constituição, muitos avanços se deram no campo da 

Educação de Jovens e Adultos e uma importante conquista foi o ensino obrigatório e 

gratuito passa a ser garantia constitucional também para aqueles que não tiveram a 

oportunidade de estudar ou concluir seus estudos na idade própria. 
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No processo de elaboração de uma nova legislação para a educação 
nacional, como decorrência da aprovação em 1988 da nova 
Constituição, o projeto Octávio Elísio, posteriormente ampliado por 
Jorge Hage, buscou superar uma concepção de educação de pessoas 
jovens e adultas referida ao ensino infantil. Evitou utilizar o termo 
Ensino Supletivo e a ideia de reposição de um currículo voltado à 
educação fundamental das crianças, a ser cumprido por todos aqueles 
que não puderam realizá-lo na idade própria. Procurou estabelecer 
uma concepção peculiar de educação, voltada ao universo do jovem 
e do adulto trabalhador, que possui uma prática social, um modo de 
conceber a vida, uma forma de pensar a realidade. Mais do que isso, 
o projeto definiu que o Estado deveria criar as condições para que 
esse trabalhador pudesse frequentar a escola, não só abrindo horários 
específicos no local de trabalho, mas também garantindo escolas 
noturnas, após as 18 horas, instituindo bolsas de estudos e outros 
direitos, como merenda escolar, livros didáticos e outros. Portanto, o 
Estado deveria ter uma atitude indutora, convocatória, e criar as 
condições para que ocorresse uma educação para o jovem e o adulto 
trabalhador, reconhecido como sujeito de direitos idênticos aos do 
restante da população. (HADDAD, 1997, p.107) 

 

Em 1990 é extinta a Fundação Educar, transferindo-se aos poucos a 

responsabilidade da EJA para os Estados e Municípios. Porém, em 2003 sob o 

comando de um novo governo cria-se a Secretaria Extraordinária de Erradicação do 

Analfabetismo, com o objetivo de erradicar o analfabetismo durante o período de 

gestão do Presidente Lula. Para tal, criou-se o Programa Brasil Alfabetizado, uma 

espécie de convênio entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e instituições de 

ensino, órgãos públicos e ONG’s que desenvolvessem ações de alfabetização. 

Um dos mais recentes projetos na área da Educação de Jovens e Adultos é o 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, originado do 

Decreto nº. 5.478, de 24 de junho de 2005, e alterado pelo Decreto nº 5840 de 13 de 

julho de 2006, tem por objetivo ofertar educação profissional técnica em nível médio 

aos alunos da EJA.  

A partir desse breve histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, 

verifica-se que os interesses da sociedade influenciam na condução das políticas 

públicas em relação à EJA.  

 

A Educação de Adultos no Brasil nasce neste duplo jogo: de um lado 
o Estado, com fins políticos, ideológicos e quantitativos; de outro, os 
educadores interessados em organizar um sistema de ensino que 
atendesse às verdadeiras necessidades pedagógicas (considerando 
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o aluno trabalhador) e conscientizasse as pessoas da sua condição de 
exploração. (XAVIER, 2003, p.63) 

 

Diante do exposto, é notável que o objetivo da EJA vá muito além de erradicar 

o analfabetismo no país, trata-se muitas vezes de oportunizar uma vida mais digna 

aos educandos que dela necessitam, tem função reparadora e igualitária, como afirma 

Xavier (2003) 

 

Os beneficiários da Educação de Adultos têm sua identidade ligada a 
outras formas de marginalização social, o que explica a persistência 
do analfabetismo, apesar de todo o investimento feito para erradicá-
lo. A identidade do analfabeto se encontra estritamente vinculada a 
uma situação generalizada de pobreza crítica ou marginalidade social. 
(p. 125) 

 

É notório que os educandos da EJA muito se diferenciam daqueles que estão 

nas escolas concluindo seus estudos na idade correta. Diferenciam-se não só pela 

idade, mas pela condição muitas vezes de marginalização. Diante dessa realidade, o 

educador da EJA necessita de um olhar atento, que entenda essas especificidades. 

XAVIER (2003) nos aponta sobre esse olhar quando afirma que, 

 

O/a educador/a que tem a tarefa de ensinar nestas circunstâncias, 
precisa fazê-lo com um compromisso ainda maior com a dimensão 
humana e com a dimensão política. Isso porque tem à sua frente 
realidades que revelam situações de opressão de toda a natureza e 
que exigem uma ação desveladora. Exige uma ação pautada em uma 
teoria, implicada e implicando em uma prática, que tenha como 
princípio a desocultação da verdade, que deve implicar na libertação 
das pessoas. Requer uma ação que tenha como princípio, 
instrumentalizar as pessoas a saírem da situação crítica. (p.7) 

 

Para que o educador da EJA realize um trabalho de qualidade, sua formação 

inicial e continuada deve ser entendida como um processo de reflexão permanente 

sobre a prática. Durante o Seminário Nacional de Educação de Jovens e Adultos, 

realizado em Natal/RN, no ano de 1996, afirmou-se que, 

 

A formação e profissionalização dos educadores de jovens e adultos 
é responsabilidade que cabe às instituições de formação do magistério 
nos níveis médio e superior, bem como aos organismos 
governamentais e não governamentais envolvidos nessa modalidade 
de atendimento educacional. (PAIVA; MACHADO; IRELAND, 2007, p. 
29) 
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As Instituições de Ensino Superior devem abrir espaço em suas grades 

curriculares aos saberes necessários para os educadores da EJA, proporcionar um 

contato com essa realidade que tanto se difere da infância e adolescência. Para tal, 

faz-se necessário que em sua formação, que o educador entenda que em meio aos 

novos desafios, sua postura deve contemplar a superação entre a distante relação 

muitas vezes existente entre a prática pedagógica e o conhecimento, que é alcançado 

através da pesquisa e reflexão. É neste momento que entra a importância da gestão 

democrática na formação do educador, que pode ser definida como: 

 

Essa nova forma de administrar a educação constitui-se num fazer 
coletivo, permanentemente em processo, processo que é mudança 
contínua e continuada, mudança que está baseada nos paradigmas 
emergentes da nova sociedade do conhecimento, os quais, por sua 
vez, fundamentam a concepção de qualidade na educação e definem, 
também, a finalidade da escola. (BORDIGNON10, 2004, p.147)  

 

 Para Libâneo11 (2001) a atuação do pedagogo nas instituições de ensino 

públicas, seja como professor ou gestor, deve assumir um papel investigativo, 

fundamentando-se na criticidade e reflexão, oportunizando a interação do grupo a 

ponto de oportunizar que as decisões referentes às ações escolares sejam coletivas.  

 

 

                                                           
10 Genuíno Bordignon possui graduação bacharelado e licenciatura em filosofia pela UNIJUI, de Ijuí, 

RS (1965), é especialista em planejamento e administração de Sistemas Educacionais IEASE/FGV 
dez. 1974,  é Mestre em Educação pelo Instituto Superior de Administração e Economia/FGV – RJ. 
Tem experiência profissional de magistério e direção de escolas no Município de Lages (SC), além de 
cargos de direção e/ou coordenação no MEC (CFE, Capes e FAE) e no IPEA. É professor aposentado 
(em 2006) da Universidade UnB, onde foi diretor eleito da Faculdade de Educação de 1998 a 2002. É 
membro do Conselho de Educação do Distrito Federal, desde 1999 e autor do livro Gestão da Educação 
no município: sistema, conselho e plano. 
11 José Carlos Libâneo possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (1966), mestrado em Filosofia da Educação (1984) e doutorado em Filosofia e História da 
Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1990). Pós-doutorado pela Universidade 
de Valladolid, Espanha (2005). Professor Titular aposentado da Universidade Federal de Goiás. 
Atualmente é Professor Titular da Universidade Católica de Goiás, atuando no Programa de Pós-
Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa Teorias da Educação e Processos Pedagógicos. 
Coordena o Grupo de Pesquisa do CNPq: Teorias e Processos educacionais. É membro do Conselho 
Editorial das seguintes revistas: Olhar de Professor (UEPG), Revista de Estudos Universitárias 
(Sorocaba), Educativa (UCG), Espaço Pedagógico (UPF), Interface- Comunicação, Saúde e Educação 
(Unesp Botucatu), parecerista da Revista Brasileira de Educação e Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Membro do Conselho Editorial da Editora Unijui. Pesquisa e escreve sobre os seguintes 
temas: teoria da educação, didática, formação de professores, ensino e aprendizagem, organização e 
gestão da escola. Atualmente desenvolve pesquisas dentro da teoria histórico-cultural, com ênfase na 
aprendizagem, ensino e organização da escola. É membro do GT Didática da ANPEd-Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. 
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CAPÍTULO II 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA  

 

[...] eu me propunha, com as equipes com quem trabalhava, realizar 
uma administração fundamentalmente democrática. Uma gestão 

tanto quanto possível aberta à ingerência dos operários e suas 
famílias em diferentes níveis, com que fossem eles aprendendo 

democracia pela prática da participação. Paulo Freire, 1994 

 

Paulo Freire já em 1947 em sua experiência no Serviço Social da Indústria 

(SESI), no estado de Pernambuco, se empenhava em fazer uma escola democrática, 

começando pela forma de administrar, pela gestão. Cabe ao educador desenvolver 

uma percepção e reflexão sobre o que é a escola e que neste sentido a gestão 

influencia a forma com que o educando irá aprender, pois irá atuar na forma com que 

esse educando é visto pelo educador. 

Segundo Ferreira (2004) gestão escolar,  

 

Significa tomar decisões, organizar e dirigir as políticas educacionais 
que se desenvolvem na escola comprometidas com a formação da 
cidadania, no contexto da complexa “cultura globalizada”. Isso 
significa aprender com cada “mundo” diferenciado que se coloca, suas 
razões e lógica, seus costumes e valores que devem ser respeitados, 
por se constituírem valores, suas contribuições que são produção 
humana. (p.1241) 

  

Em nossa Constituição Federal, no Artigo 206, são elencados os princípios nos 

quais o ensino será ministrado, sendo um deles, apresentado no inciso VI a gestão 

democrática do ensino público. Ela também aparece em destaque na LDB 9.394/96 

no Art. 56. com a seguinte redação “As instituições públicas de educação superior 

obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 

colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade 

institucional, local e regional.” 

Não é à toa que o termo Gestão Democrática é citado na Constituição e na 

LDBEN 9394/96, pois ela está intimamente ligada a ideia do direito universal à 

Educação Escolar por tratar da consolidação de um espaço público de igualdades, no 

intuito de ofertar uma Educação Escolar de qualidade, livre de exclusões.  

Esse conceito de gestão precisa estar presente na formação do educador, que 

terá pela frente o desafio de educar cidadãos, nessa perspectiva de 
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comprometimento com a diversidade cultural e o respeito pelos valores de seu 

educando.  

 

A gestão não é uma atividade espontânea, mas intencional. Precisa 
ser pensada, organizada e planejada; precisa principalmente ser 
aprendida e ensinada. É neste último requisito que reside a esperança 
da gestão democrática. O requisito que implica na capacidade que 
homens e mulheres têm de aprender e de ensinar; na capacidade que 
têm de fazerem as coisas mais e melhor. (XAVIER, 2010, p.122) 

 

Frente aos novos desafios na Educação Escolar e a Educação de uma forma 

geral, consequência do fenômeno da globalização, onde pessoas necessitam firmar-

se não só como cidadãos de seu país, mas como cidadãos do mundo, a Educação 

precisa ser repensada. Há a necessidade de uma intervenção na situação 

educacional, que possibilite o enfrentamento dessa nova tarefa. Pensar em gestão 

democrática, é pensar em caminhos que venham a contribuir no avanço do sistema 

educacional responsável em desenvolver as competências necessárias aos novos 

“cidadãos do mundo”. 

 

O novo discurso refere-se a um trabalhador de novo tipo, para todos 
os setores da economia, com capacidades intelectuais que lhe permita 
adaptar-se à produção flexível. Dentre elas, algumas merecem 
destaque: a capacidade de comunicar-se adequadamente, por 
intermédio do domínio dos códigos e linguagens, incorporando, além 
da língua portuguesa, a língua estrangeira e as novos formas trazidas 
pela semiótica; a autonomia intelectual, para resolver problemas 
práticos utilizando os conhecimentos científicos, buscando 
aperfeiçoar-se continuamente; a autonomia moral, por meio da 
capacidade de enfrentar novas situações que exigem posicionamento 
ético; finalmente, a capacidade de comprometer-se com o trabalho, 
entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da 
sociedade, por meio da responsabilidade, da crítica, da criatividade. 
(KUENZER12, 1998, p. 37-38) 

    

                                                           
12 Acacia Zeneida Kuenzer possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (1972), mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(1979) e doutorado em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (1984). É professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná. Atualmente 
é professora da Universidade Feevale, exercendo suas atividades no Programa de Doutorado em 
Diversidade e Inclusão Social. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação e 
Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e trabalho, educação profissional, 
educação tecnológica, formação de professores, ensino médio integrado e formação inicial e 
continuada de magistrados e servidores que apoiam a prática jurisdicional. 
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Sendo a escola uma das produtoras da capacidade de trabalho, ela precisa de 

um novo projeto pedagógico capaz de desenvolver em seu educando as habilidades 

acima mencionadas. Em torno desse novo projeto pedagógico, surge um novo 

conceito de gestão, a fim de reestruturar o sistema educacional em crise. É o que nos 

mostra Bruno13 (2009), quando afirma que,  

 

Diante da complexidade crescente do funcionamento dos sistemas 
educacionais, em razão da diversidade de situações com que se 
defrontam e das diferenciações quanto aos perfis sociais de alunos e 
profissionais, a estrutura burocrática e altamente centralizada 
existente torna-se inoperante. (p.40) 

    

A gestão democrática é o meio encontrado para enfrentar os desafios que a 

escola precisa ultrapassar para atuar de forma apropriada, capaz de alavancar o 

sistema educacional em crise, pois essa gestão proporciona a “descentralização 

administrativa, inclusive dos recursos financeiros, o que confere maior autonomia às 

unidades escolares, permitindo a elas maior capacidade de adaptação às condições 

locais [...]”. (BRUNO, 2009, p. 40)  

Para que a gestão democrática aconteça, é necessário que o espaço 

sistemático ocorra em meio ao diálogo, que garanta o entendimento da prática entre 

todas as partes e que resulte em um direcionamento dessa prática. 

Se a gestão democrática é assunto que permeia a realidade educacional, o 

futuro educador necessita em sua formação, compreender as bases dessa gestão, a 

fim de quando ocupar seu lugar como profissional, consiga estabelecer um vínculo 

entre o que aprendeu e o que deverá ser colocado em prática.  

Na história da formação de professores, muitas discussões foram e são 

realizadas a respeito do papel desse educador, e o que deve contemplar em sua 

formação.  

 

                                                           
13 Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1976), mestrado em Ciência Política pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1982) e doutorado em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas Universidade de São Paulo (1991). Atualmente é professora livre-docente da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. Foi Chefe do Departamento de Administração Escolar e 
Economia da Educação, Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa, Editora da Revista Educação e 
Pesquisa, em exercício. Professora Visitante na École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris em 2006. Professora do Programa de pós-graduação em Integração da América Latina da USP. 
Tem diversos trabalhos publicados nas áreas de Sociologia Política e de Educação, trabalhando com 
os seguintes temas: educação e trabalho, ensino superior, Estado, políticas públicas, lutas sociais. 
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Os nexos entre a administração da educação, as políticas 
educacionais e a formação de profissionais da educação são de 
primeira grandeza. Entendo a administração como uma prática social 
de apoio à prática educativa, a política como uma fixação de valores 
constituindo declarações operacionais e intencionais, a formação de 
profissionais para o exercício desta prática competente e reflexiva é 
uma exigência inquestionável. (FERREIRA,14 1998, p. 97) 

 

Partindo desse pressuposto, a formação do profissional de educação precisa 

contemplar uma sólida formação humana, comprometida com o conceito de 

coletividade, que apresente a esse educador ferramentas que o ajudarão na relação 

com o corpo docente e técnico-administrativo no trabalho democrático. 

                                                           
14 Naura Syria Carapeto Ferreira é graduada em Pedagogia (1964) pela Universidade Católica de 
Pelotas - UCP. Mestre em Educação - Área de concentração: Currículo (1980) pela Universidade 
Federal do Paraná - UFPR e Doutora em Educação (1992) pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo - PPG História, Política e Sociedade. Professora aposentada da Universidade Federal do 
Paraná onde trabalhou de 1970 até 1994, tendo ocupado vários cargos de chefia e colegiados 
superiores. É professora titular (concursada) da Universidade Tuiuti do Paraná onde trabalha no 
Programa de Pós-graduação em Educação. Elaborou projeto para o Curso de Mestrado em Educação 
do PPGED da Universidade Tuiuti do Paraná que foi aprovado e credenciado pela CAPES em 9 de 
abril de 1990 e iniciando em março de 2000. Coordenou a organização do curso e o curso de 2000 até 
31 de outubro de 2012. Elaborou o projeto do Curso de doutorado e coordenou a organização do curso 
que foi aprovado e credenciado pela CAPES em 1999, iniciando em 2000. Coordenou o Programa de 
Pós-graduação em Educação. Mestrado e Doutorado da UTP de 2000 até 31 de outubro de 2012. 
Coordena o grupo de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação. Criou e é professora da 
disciplina obrigatória Pesquisa em Educação que ministra no Mestrado desde que foi criado até o 
presente e a Disciplina Pesquisa em Educação: aprofundamento teórico-metodológicos para o curso 
de Doutorado, que ministra desde 2010 até o presente. Criou a disciplina Educação em Gramsci que 
ministrou de 2000 até 2003, cedendo esta disciplina para outra professora especialista em Gramsci. É 
professora da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) desde fevereiro de 1996 quando começou a 
elaborar, organizar e montar o PPGED, trabalhando no Pós-graduação lacto sensu. Ministrou 
disciplinas no Mestrado em Educação e Administração das Instituições Superiores em cooperação com 
Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalha no Programa de Pós-Graduação Mestrado e 
Doutorado em Educação com as disciplinas obrigatórias já citadas, Tópicos Especiais e Seminários 
Avançados conforme as necessidade dos mestrandos e doutorandos. Orienta mestrado e doutorado 
na linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação. Desenvolve pesquisas sobre políticas 
públicas, gestão da educação, formação de profissionais da educação e história de vida e contribuições 
à educação brasileira de filósofos e intelectuais que tem influência protagônica na educação como 
Adolfo Sanchez Vazquez e Lauro Esmanhoto. Participou de pesquisa em âmbito nacional financiadas 
pela ANPAE, Ford Foundation criada para financiar programas de promoção da democracia e redução 
da pobreza e UNESCO. Possui mais de duas dezenas de livros e muitos capítulos de livros em âmbito 
nacional e internacional publicados por editoras nacionais e internacionais, assim como artigos 
publicados em inúmeros congressos nacionais e internacionais que participa periodicamente. Entre as 
editoras nacionais, destacam-se os livros publicados pelas Editoras Cortez, Vozes, Papirus, Editores 
Associados, Civilização Brasileira, Mercado das Letras entre outras. É sócia da Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação, Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, e CEDES, 
ANFOPE entre várias outras associações científicas nacionais e internacionais É consultor externo da 
Universidade Estadual de Maringá, colaborador da Universidade do Minho, sócia da Associação de 
Professores da Universidade Federal do Paraná/SIND-ANDES, sócia fundadora da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação, sócia fundadora da Sociedade Brasileira de 
História da Educação, e colaborador da Universidade do Minho. Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: cidadania, gestão democrática 
da educação, formação humana, políticas públicas e administração da educação. 
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No cerne da gestão democrática, há a Educação para a democracia. Para 

compreendermos a importância desse estudo, precisamos contextualizar a palavra 

democracia. Ela tem origem na Grécia Antiga e deriva das palavras demo=povo e 

kracia=governo. Em outras palavras, uma forma de governo onde o poder emana do 

povo. Então a democracia acontece quando as pessoas têm seus direitos 

respeitados e sua opinião ouvida. FREIRE (2003) ao abordar o tema educação e 

democracia afirma que, 

 

Nenhuma reflexão em torna da educação e democracia igualmente 
pode ficar ausente da questão de poder, da questão econômica, da 
questão da igualdade, da questão da justiça e de sua aplicação e da 
questão ética. [...] Não é possível atuar em favor da igualdade, do 
respeito aos demais, do direito à voz, à participação, à reinvenção do 
mundo, num regime que negue a liberdade de trabalhar, de comer, 
de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser. 
(p. 192-193) 

 

Portanto, a educação para a democracia é aquela que oferece subsídios aos 

seus educandos para que consigam exercer de forma plena seus direitos, 

alicerçados na democracia. Desse pressuposto parte a ideia de que, se é necessário 

educar para a democracia, a gestão educacional deve acontecer de forma 

democrática, pois se não for assim, será meramente um discurso vazio, distante da 

prática e do objetivo de mostrar aos educandos que a democracia deve estar 

presente em todos os espaços, principalmente no escolar.  

Sendo assim, para que a gestão democrática aconteça de fato, ela deve estar 

presente na formação do educador que terá o papel fundamental de transmitir ao 

educando não só o conceito de democracia, mas suas implicações na vida em 

sociedade e apresentar de forma prática no dia-a-dia escolar como ela acontece. 

Porém, para chegarmos à questão da gestão democrática nos cursos de 

formação de professores, é necessário entender que houve uma longa caminhada 

de transformações curriculares e metodológicas nestes cursos até o atual momento 

e muito ainda temos que evoluir pois,  

 

Como ensinar democracia e tolerância a nosso filhos e filhas, a 
nossos alunos e alunas se lhes dizemos ou lhes ensinamos que exigir 
o seu direito, que lutar contra uma afirmação falsa, que recorrer à lei 
é prova de autoritarismo, como se a democracia fosse licenciosa? 
(FREIRE, 2003, p.195) 
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Logo, a dificuldade em muitos momentos de executar uma gestão democrática 

é porque na maioria das vezes, muito é falado sobre e pouco é vivenciado de fato, 

pelo motivo de termos tradicionalmente raízes educacionais de sistemas autoritários, 

que colocavam sob o mesmo teto o conceito de autoridade e autoritarismo. A primeira 

ligada às práticas de postura de liderança, enquanto à outra às práticas antissociais 

e antidemocráticas. 

É importante explanar de forma sucinta um breve histórico dos cursos de 

formação de professores, que elucida as questões acima. 

 

A profissão docente exerce-se a partir da adesão colectiva (implícita 
ou explícita) a um conjunto de normas e de valores. No princípio do 
século XX, este “fundo comum” é alimentado pela crença 
generalizada nas potencialidades da escola e na sua expansão ao 
conjunto da sociedade. Os protagonistas deste desígnio são os 
professores, que vão ser investidos de um importante poder 
simbólico. A escola e a instrução incarnam o progresso: os 
professores são seus agentes. A época de glória do modelo escolar 
é também o período de ouro da profissão docente. (NÓVOA, 1999, 
p.19) 

 

Os educadores do ensino das “primeiras letras” (atuais primeiros anos do 

Ensino Fundamental) eram formados em cursos das “Escolas Normais” desde o final 

do século XIX. As Escolas Normais correspondiam ao nível médio de hoje e 

continuaram a formar educadores até a Lei nº 9.394/96 exigir a formação em nível 

superior de todos os educadores em um prazo de dez anos.  

O ensino secundário, que corresponde hoje aos anos finais do Ensino 

Fundamental e ao Ensino Médio, era exercido por profissionais liberais até o início do 

século XX e o número de escolas e alunos desse nível de ensino eram bem pequenos. 

Foi ao final de 1930 que foi incluso nos cursos de bacharelados ligados à educação 

um ano com disciplinas da área educacional, concedendo o título de licenciatura. 

Estes seriam os educadores que iriam atuar no “ensino secundário”.  Esse padrão foi 

adotado também em 1939 nos cursos de Pedagogia, que formavam bacharéis 

especialistas em Educação e passou também a formar professores para as “Escolas 

Normais” 

Em 1986 acontece a reformulação do Curso de Pedagogia através do Parecer 

nº 161 do Conselho Federal de Educação, que propicia ao curso ofertar formação para 

a docência de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. Porém, a maior parte das 

instituições que adotaram essa mudança foram as privadas, ficando as instituições 
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públicas em sua maioria ainda formando bacharéis. Com a publicação da LDBNEN nº 

9394/96 foi definido um período de transição para que tanto instituições formadoras, 

quanto cursos de formação de professores fizessem essa alteração.  

Em relação à EJA, foi nos anos de 1960 com a Pedagogia de Paulo Freire que 

os principais programas de alfabetização e educação popular surgiram. Essa 

modalidade se consolidou com a LDB 9394/96 onde é declarada dever do estado. 

Apesar de muito ter sido conquistado em relação à formação profissional dos 

educadores, muito mais se deve avançar, principalmente no que consiste à formação 

de educadores para a EJA. 

 

A formação de educadores se traduz como atividade problematizadora 
antropológica, axiológica e epistemológica, pois busca conhecer o 
sentido da existência humana nos diferentes contextos sociais; busca 
investigar os valores que motivam as diferentes ações do ser humano 
e busca conhecer os processos de gênese, produção, sistematização 
e aprendizagem do conhecimento que se desenvolve nos diferentes 
contextos educativos inclusive no contexto da EJA. (XAVIER, 2012, p. 
224) 

 

Para que o educador da EJA possa realmente cumprir com seu papel de 

mediador, é necessário que tenha em mente que a prática reflexiva sobre sua própria 

prática deve ser constante. A partir desse comprometimento com a dialética, sua ação 

conduzirá educandos também à observação da sociedade que os permeia, 

possibilitando não só sua formação técnica, mas o modo como realiza sua visão de 

mundo, pois o objetivo principal da EJA é tirá-los da condição de oprimidos, 

marginalizados.   
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CAPÍTULO III 

DESAFIOS DO TRABALHO DE GESTÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E 

ATUAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA. 

 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer. O saber que a prática docente espontânea, “desarmada”, 

indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de 
experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza 

a curiosidade epistemológica. Paulo Freire, 1996 
  

 

O SESI é uma entidade de direito privado, mantida e administrada pela 

indústria, foi fundado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 01 de julho 

de 1946 por meio do Decreto-Lei nº 9.403, na gestão do presidente da República 

Eurico Gaspar Dutra. O surgimento da entidade ocorreu a partir da mobilização dos 

empresários que, segundo consta no portal corporativo do SESI “despertaram o 

governo para a necessidade de promover a integração e a solidariedade entre 

patrões e empregados” (SESI, 2012).  

A entidade se propõe a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores da 

indústria e seus dependentes oferecendo atividades que incluem serviços nas áreas 

de Educação, Saúde e Segurança do Trabalho; Lazer, Esporte e Cultura e 

Responsabilidade Social e Empresarial, bem como ações de inclusão social e 

promoção da cidadania (CNI, 2007). 

No dia 25 de junho de 1946, com a mobilização junto ao governo federal 

resultou na assinatura do Decreto-Lei nº 9.403 que criava então o SESI. Sua criação 

e direção ficaram sob a responsabilidade da CNI. 

 

 O Serviço Social da Indústria poderia, a partir de então, concretizar 
seus propósitos e sua vocação, revelando, ao longo de uma 
trajetória hoje mais que sexagenária, que a preocupação com o 
bem estar dos trabalhadores e de suas famílias não é incompatível 
com a busca pelo lucro por parte das empresas como, na verdade, 
pode servir para alavancá-lo. (BUENO15, 2008, p. 164-165) 

 

Como missão, a entidade busca promover a qualidade de vida do trabalhador 

e de seus dependentes, com foco na educação, saúde e lazer e estimular a gestão 

                                                           
15 Eduardo Bueno é um escritor, jornalista, editor e tradutor brasileiro.  
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socialmente responsável de empresa industrial. E, como visão, almeja ser o líder 

estadual na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de seus 

dependentes e de gestão socialmente responsável de empresa industrial.   

Em 1º de agosto de 1969, foi criada no SESI-PR, a divisão de Educação 

Comunitária, composta de dois serviços: Educação Infantil e Educação de Jovens 

e Adultos, numa gradativa diversidade de atendimento, através do Programa de 

Alfabetização para Adultos, que era denominado Alfabetização de Adultos e 

Adolescentes (ALFA) ministrado nas empresas até o ano de 1973. Nesta 

modalidade era oferecidos cursos de Educação Integrada, correspondentes às 

quatros primeiras séries do Ensino Fundamental, na sede do SESI, onde se 

ministravam cursos preparatórios para Exames Supletivos para o 2º segmento do 

Ensino Fundamental. 

Já no ano de 1974, o SESI apresentou à Secretaria de Educação do Estado 

do Paraná um projeto de implementação do Curso Supletivo Seriado do Ensino 

Fundamental (1º a 8º série), que funcionou no Centro de Atividade, centralizada 

apenas na Unidade de Curitiba. No decorrer do desenvolvimento desse Programa, 

permaneceu apenas a etapa de 5º a 8 º série, atendendo apenas industriários e 

seus dependentes. Este programa era subsidiado pelo SESI e foi desativado em 

1997, pois já havia uma perspectiva de expansão de atendimento, por meio de uma 

nova experiência, que iniciou no ano de 1991 com o “Projeto Alfabetizar é Construir” 

e em 1992 com a Educação de Jovens e Adultos nas Empresas alavancando a 

oferta de alfabetização, no Ensino Fundamental e Médio no próprio local de 

trabalho, que facilitava o processo, pois o educando estava em seu local de 

trabalho. 

O Serviço Nacional da Indústria – Departamento Nacional (SESI-DN), por 

intermédio do Programa Nacional de Ensino Fundamental de Adultos, o 

Departamento Regional do Paraná intensificou, a partir de 1994, as ações nesta 

modalidade, atendendo as demandas das indústrias. 

A partir de 1998 foi introduzido no Paraná o Programa SESI Educação do 

Trabalhador, coordenado pelo SESI-DN em todo o Brasil, com o objetivo de 

desenvolvimento de formação dos trabalhadores.  

Em julho de 2003, o SESI, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), impulsionam um 

convênio, no qual o SESI assumiu o compromisso de alfabetizar dois milhões de 
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jovens até o final de 2006, executando 10% da meta do Governo Federal. Esta 

parceria se estende ao Projeto do SESI por um Brasil Alfabetizado, por isso o SESI-

PR oferece alfabetização de jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, com o 

objetivo de promover ações de alfabetização contextualizada, apoiada na 

responsabilidade social da empresa industrial, contribuindo com a inserção social 

de jovens e adultos. 

 

Atuando nesse projeto desde o ano de 2003 o SESI Paraná, através 
de parcerias com a prefeituras municipais, empresas, ONG’S, 
Associações, entre outros, realiza as ações de alfabetização, em sua 
maioria para a comunidade, através de curso de 240 horas, no 
período de 6 meses, em 4 dias da semana, com 2h30 de aulas. 
Completando o período, o SESI estabelece, parcerias, com as 
instituições públicas para continuidade do processo de escolarização 
deste público. (SESI, 2009, p.15) 
  

Diante da nova realidade sócio econômica que impõe novos desafios a todas 

as categoria da sociedade, o SESI, entidade socialmente responsável e 

desenvolvedora de ações educacionais, firma o compromisso de propor estratégias 

para a elevação da escolaridade do trabalhador.   

O SESI-PR desempenha princípios educacionais afirmados na Constituição e 

na LDB nº9394/96, obedecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que 

fundamenta suas ações nos valores éticos, estéticos e políticos. 

Reconhecido nacionalmente, o SESI-PR na modalidade de Educação oferece 

desde a Educação Continuada dentro das indústrias até a Educação Básica com o 

Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens 

Adultos. A entidade desenvolve a aprendizagem dos trabalhadores da Indústria, de 

seus dependentes incluindo a comunidade externa, elevando a escolaridade e a 

educação continuada dos mesmos. 

A EJA é orientada por fundamentos e objetivos coerentes com esta 

modalidade, que se destaca na missão da instituição de desenvolvimento do 

educando como consta abaixo em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) (2009): 

 

O desenvolvimento da autonomia intelectual   e ampliação do 
universo cultural do educando, como condições para o exercício da 
cidadania com comportamento ético, compromisso político, 
reconhecimento do outro, solidariedade e justiça. (p.23) 
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Sua proposta pedagógica está pautada numa abordagem construtivista, 

embasando seus estudos a partir de Paulo Freire, Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, 

Henry Wallon, Celestin Freinet, Emília Ferreiro e Cherryholmes.16   

A EJA iniciou no SESI Londrina no ano de 2009, com a modalidade presencial 

e no ano de 2014 na modalidade Educação à Distância (EAD). A unidade conta 

com uma equipe pedagógica que é contemplada por um diretor, uma pedagoga e a 

equipe de secretária, onde atende 950 alunos, 30 professores divididos em 35 

turmas descentralizadas nas cidades de Londrina, Cambé, Ibiporã e Assaí. 

 

Com o objetivo de levar a escola até o aluno, o Colégio SESI – 
Londrina Educação Infantil- Ensino Fundamental – Ensino Médio 
desenvolve estratégias de atendimento ao aluno trabalhador. São 
salas de aula implantadas nas empresas, comunidades ou em 
qualquer lugar físico, que possua condições indispensáveis à 
realização de uma ação educativa pautada na qualidade. (SESI, 
2009, p.31). 
 

Com salas descentralizadas, o SESI tem como missão levar a escolarização 

até os trabalhadores da indústria dentro da modalidade EJA. Na unidade do SESI 

Londrina, o atendimento para os educandos da EJA acontece dentro das indústrias 

e nas unidades de ensino do SESI Londrina, Cambé e Ibiporã, com horários 

flexíveis e atendimento de acordo com o perfil dos educandos. 

 

Compreender o perfil do educando da EJA requer conhecer sua 
história, cultura e costumes, entendendo-o como um sujeito com 
diferentes experiências de vida e que em algum momento afastou-se 
da escola devido a fatores sociais, econômicos, políticos e (ou) 
culturais. Entre esses fatores, destacam-se o ingresso prematuro no 
mundo do trabalho, a evasão ou a repetência escolar. (SESI,2009, 
p.27) 

 

 Nessa perspectiva, é valorizado o contexto social no qual o educando está 

inserido, com o compromisso com a formação humana, com um ensino de caráter 

enciclopédico, dirigido em todo saber humano em junção ao conhecimento 

qualitativo.  

                                                           
16 Embora seja mencionado no PPP da instituição diversos autores como Paulo Freire, Jean Piaget, 
Lev S. Vygotsky, Henry Wallon, Celestin Freinet, Emília Ferreiro e Cherryholmes com visões 
diferentes, os docentes e pedagogos que ali atuam não tem o interesse em utilizar este documento e 
não aplicam este embasamento na prática docente.  
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Os conteúdos são trabalhados na interdisciplinaridade, na interatividade, na 

valorização do trabalho em equipe, considerando as dimensões sócio histórica, 

vinculadas a ciência e as tecnologias, os diferentes saberes de seus educandos, 

suas crenças, princípios, valores, ideias sonhos, linguagens comunicação e contexto. 

A EJA é oferecida em duas modalidades, na presencial que acontece de 

acordo com as possibilidades de horários dos funcionários das indústrias e na EAD 

na qualo educando participa presencialmente da aula uma vez na semana e tem a 

oportunidade de estudar em casa pela plataforma EAD participando de vídeo aulas, 

fórum e estudos dirigidos.  

O trabalho da EJA é um trabalho que acontece a partir do trabalho da gestão 

numa perspectiva democrática, onde o pedagogo, educadores, educandos, 

funcionários da instituição tem uma participação efetiva nos processos decisórios da 

escola, com objetivo da promoção da vida humana como podemos concordar com 

Xavier (2010 p. 99): 

 
No contexto da EJA entendemos ser possível pensar uma docência 
democrática, comprometida com os processos de comunicação 
dialógica, com a realidade dos diferentes estudantes, com a promoção 
da vida humana e com os desafios vivenciados pelos próprios 
educadores.  

 

 Freire (1996), em sua obra Pedagogia da Autonomia, apresenta as dimensões 

básicas da autonomia escolar relacionadas a autonomia administrativa onde a 

escola tem a emancipação na elaboração de seus projetos; na autonomia jurídica, 

dando liberdade a escola nos processos de seu sistema de matricula, transferência 

de aluno e recrutamento de educador e na autonomia financeira nos processos para 

administrar reajuste financeiro de acordo com lhe é pertinente: 

 

Um esforço sempre presente à prática da autoridade coerentemente 
democrática é o que a torna quase escrava de um sonho fundamental: 
o de persuadir ou convencer a liberdade de que vá construindo 
consigo mesma, em si mesma, com materiais que, embora vindo de 
fora de si, sejam reelaborados por ela, a sua autonomia. É com ela, a 
autonomia, penosamente construindo-se, que a liberdade vai 
preenchendo o espaço antes habitado por sua dependência. Sua 
autonomia que se funda na responsabilidade que vai sendo assumida. 
[...] 
 
Gostaria de deixar bem claro que não apenas imagino mas sei quão 
difícil é a aplicação de uma política do desenvolvimento humano que, 
assim, privilegie fundamentalmente o homem e a mulher e não apenas 
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o lucro. Mas sei também que, se pretendemos realmente superar a 
crise em que nos achamos, o caminho ético se impõe. Não creio em 
nada sem ele ou fora dele. Se, de um lado, não pode haver 
desenvolvimento sem lucro este não pode ser, por outro lado, o 
objetivo do desenvolvimento, de que o fim último seria o gozo imoral 
do investidor. (FREIRE, 2002, p. 57-58, 82-83) 
 

A equipe pedagógica do SESI desenvolve um trabalho de Educação 

Continuada junto aos seus educadores, com encontros semanais, nos quais os 

educadores oportunizam este momento compartilhando “as boas práticas”17 e suas 

angústias, desenvolvendo um trabalho que parte das vivências diárias de seus 

educandos, do contexto social que os mesmo estão inseridos, como consta abaixo 

em seu PPP (2009), “A oferta de uma educação contextualizada na experiência, 

interesses e condições de vida e trabalho e nas trajetórias de aprendizado individuais 

dos educandos.” (p. 23) 

Nossa primeira observação junto aos educadores, foi um momento no qual a 

equipe pedagógico propôs aos mesmos uma reflexão sobre a importância da prática 

docente diante de sua formação, tendo em vista a capacidade que eles possuem em 

“transmitir” (ensinar) o conhecimento e reconhecer qual a relação de educador e 

educando junto ao seu contexto social. Os educadores com esta experiência 

reconhecem sua importância na formação de seus educandos, no qual considera a 

realidade destes sujeitos. 

Encontramos respaldo deste desafio nos estudos de Freire (2002, p. 58) 

quando este afirma que:  

 
Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de 
adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de 
autêntico diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer 
(educador-educando; educando-educador) se encontram 
mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, 
portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da 
ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não 
é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir 
criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o 
profundo significado da linguagem.  

 

Foi possível perceber junto a equipe docente do SESI, a deficiência na 

formação dos educadores que ali atuam, poucos desses profissionais em seu 

                                                           
17 As boas práticas consiste em um momento que acontece na prática pedagógico onde os 
educadores compartilham entre si as suas experiências que foram realizadas em sala de aula, de 
forma que possa contribuir com a equipe docente. 
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processo de formação nos cursos de licenciatura tiveram contato com a EJA. 

Concordamos com Xavier (2002) quando ela fala que ainda é lento o processo de 

formação docente para atuar na EJA e que este processo deve ser repensado pelas 

universidades: 

 

As universidades ainda que lentamente, vêm cumprindo seu papel na 
formação do docente para atuar na EJA e na produção de 
conhecimento na área. Essa realidade nos remete à necessidade dos 
cursos de formação de educadores poderem repensar a sua prática. 
Apesar de todas as contradições evidenciadas nesta modalidade de 
ensino, a demanda tem crescido e com ela a urgência de formação 
dos profissionais para atuarem nesta. Portanto, o reconhecimento de 
um conceito ampliado da EJA representa, de certa forma, uma 
conquista nas lutas travadas em torno desta modalidade de ensino. É 
o reconhecimento das diversas iniciativas e alternativas da sociedade 
civil organizada para atender às pessoas que precisam da EJA, em 
especial às iniciativas balizadas no respeito à cultura popular. (p. 214) 

 

Diante deste trabalho, a equipe gestora da instituição destacou diferentes 

desafios enfrentados pela mesma no trabalho com a EJA, mas sobretudo destaca o 

desafio do processo de formação de educadores, especialmente a adaptação deste 

profissional com o contexto social no qual o educando da EJA está inserido. Aliada a 

esta questão, outra dificuldade relatada foi sobre a precariedade no material didático 

destinado a este público.  

Observamos que para lidar com tal desafio, Inicialmente o trabalho realizado 

pela equipe pedagógica neste processo de inserção do educador, é a ambientação 

do mesmo em relação ao contexto da EJA, em conjunto com o processo educativo, 

ajudando-o a desenvolvendo seu planejamento de acordo com as necessidades da 

turma. A pedagoga estimula seus educadores para desenvolver um trabalho no qual 

o educador não baseie sua aula apenas em conteúdos programáticos da disciplina e 

sim em desenvolver com seus educandos um processo de formação de valores, 

éticos, políticos e cientifico.  

 

Educar jovens e adultos, em última instância, não se restringe a tratar 
de conteúdos intelectuais, mas implica em lidar com valores, com 
formas de respeitar e reconhecer as diferenças e os iguais. E isto se 
faz desde o lugar que passam a ocupar nas políticas públicas, como 
sujeitos de direitos. Nenhuma aprendizagem, portanto, pode-se fazer 
destituída de sentido ético, humano e solidário que justifica a condição 
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de seres humanizados, providos de inteligência e senhores de direitos 
inalienáveis (PAIVA18, 2005, p, 202 e 203) 
 

A pedagoga KCB19 foi a principal contribuinte para esta pesquisa no SESI, um 

dos questionamentos feito à mesma foi sobre o critério ao recrutar um educador para 

atuar na EJA, e a mesma relatou como desafio a dificuldade em encontrar professor 

que possua experiência nesta modalidade. Sabemos que o processo de formação dos 

licenciados ainda é precário para atuar na EJA, mas foi possível perceber no 

acompanhamento pedagógico que as instituições podem desenvolver um trabalho de 

educação continuada com seus educadores, de forma que os preparem para esta 

atuação. Ela relata sobre a importância da convivência com esta modalidade para a 

formação de bons profissionais, como podemos ver no depoimento abaixo: 

 

O processo de escolha do professor para atuação na EJA é um pouco 
delicado, a maior parte dos docente possuem experiência no ensino 
fundamental e no médio, mas não na EJA. Sempre no recrutamento 
procuro colocar como é feito o nosso trabalho e qual é o objetivo 
proposto para esse profissional. E particularmente busco contratar, os 
professores recém formados para trabalhar em minha equipe, pois é 
possível desenvolver um trabalho motivador junto à eles. Muitos dos 
meus educadores não tiveram em sua graduação a oportunidade de 
aprofundar seus estudos na EJA, pois a mesma não possuía no 
currículo da graduação. Por isso desenvolvo um trabalho de formação 
continuada com eles, na qual gosto de envolve-los no 
comprometimento com esta modalidade. Também desenvolvo a 
importância deles se inserirem em uma especialização na Educação 
de Jovens e Adultos, que é uma oportunidade de ter contatos com 
docentes que também procuram esta especialização e também estão 
inseridos na EJA, este contato potencializa um profissional de forma 
que mantenha sempre este trabalho como um desejo de realizar os 
projetos nesta modalidade. (2015) 
 
 

                                                           
18 Jane Paiva é graduada em Pedagogia pelo Curso de formação de Professores para o Ensino Normal 
(1973), é Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPed) e da Faculdade de 
Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-doc no Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV/ Ciudad del México). Doutorado em Educação pela 
Universidade Federal Fluminense (2005) e Mestrado em Educação pela Universidade Federal 
Fluminense (1995). Licenciada em Didática da Biologia e da Higiene Escolar - Pedagogia (1973); e 
Licenciada e Bacharel em Ciências Biológicas (1976). Pesquisadora com experiência na área de 
educação, com ênfase em Educação de Jovens e Adultos, atuando principalmente nos seguintes temas 
de pesquisa: educação de jovens e adultos: memória e preservação de acervos; políticas públicas de 
alfabetização e de educação de jovens e adultos; de educação continuada e aprendizagem ao longo 
da vida; educação em prisões; leitura e escrita; educação profissional na EJA; formação de pedagogos 
e de professores para o campo da Educação de Jovens e Adultos e formação continuada. 
19 Kelly Carolina Bernini possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina 
(2007) Atuou na gestão da EJA na instituição SESI de 2010 à 2016. Atualmente é Professora na 
Prefeitura de Londrina. 
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Foi possível ver que os educadores que ali atuam buscam uma constate 

formação, mas relatam como desafio a falta de tempo, pois todos que ali atuam tem 

este trabalho como o segundo ou terceiro turno, não sendo sua prioridade. Muitos são 

concursados ou possuem uma outra remuneração na rede privada de ensino e veem 

esta oportunidade de trabalhar na EJA no período noturno como um salarial extra. 20  

Os educadores em um dos encontros pedagógicos discutiram sobre como é 

feita essa especialização na EJA e a grande maioria informa que ela acontece por 

meio de pesquisas sobre metodologias e procedimentos para sua prática pedagogia 

nesta modalidade e também nos encontros pedagógicos e na vivência com os 

educandos da EJA. Esta formação é uma ideia defendida por Cury21 (2000), que fala 

sobre o preparo docente para a EJA: 

 
Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado 
para a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e 
qualquer professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta 
modalidade de ensino. Assim esse profissional do magistério deve 
estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de 
estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um 
professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por 
voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e 
também das especificidades que a habilitação como formação 
sistemática requer. (p. 50). 

 

                                                           
20 A opção dos educadores em ter o SESI como um salarial extra acontece a partir do momento em 

que o SESI fez a alteração no contrato dos professores, deixando de ser Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) tornando-os profissional autônomo, no qual não possui vínculo com a instituição. 
21 Carlos Roberto Jamil Cury possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras Nossa Senhora Medianeira (1971), mestrado em Educação: História, Política, Sociedade pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutorado em Educação: História, Política, 
Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1979). Fez seu pós-doutorado, em 
1994, junto à Faculdade de Direito do Largo São Francisco- USP. A seguir, agora junto à Université de 
Paris (René Descartes, em 1995, continuou seus estudos pós-doutorais. Entre 1998-1999 fez outros 
estudos de pós-doutorado na École des Hauts Études en Sciences Sociales, EHESS, França. Em 2011 
fez um estágio pós doutoral na UFRJ. É professor titular (aposentado) da Faculdade de Educação da 
UFMG da qual é professor emérito. Também foi pró-reitor adjunto de pesquisa desta universidade. É 
professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais atuando na Graduação e Pós-
Graduação (mestrado e doutorado). Foi membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. 
Entre 1996 e 2004 foi membro do Conselho Nacional de Educação(CNE) na Câmara de Educação 
Básica (CEB) da qual foi seu presidente por duas vezes. Foi Presidente da CAPES em 2003 e membro 
do CTC da Educação Básica (2009-2011) da CAPES. Foi membro da Comissão de Educação da SBPC 
e membro atual do seu Conselho Nacional. Foi também membro da Câmara de Ciências Humanas da 
FAPEMIG. É membro do Conselho Superior da CAPES. Tem experiência na área de Direito à 
Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: lei de diretrizes e bases, política educacional, 
legislação educacional e educação de jovens e adultos. É professor há 50 anos e pesquisador 1A do 
CNPq. 
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Para formar educador destas perspectiva para a atuação na EJA é necessário 

que este não seja sujeitos que apenas ensina o conteúdo programático proposto na 

disciplina, mas que considere o processo de comunicação neste processo. 

 Freire (2003) em sua experiência no SESI- Recife, região pobre do 

Brasil, relata que:  

 

Na perspectiva da classe dominante, enquanto assistencial, o Sesi 
deveria ser assistencialista. Por isso mesmo, qualquer prática de que 
resultasse ou que implicasse uma presença democraticamente 
responsável dos sesianos no comando dos núcleos ou centros sociais, 
que significasse um mínimo de ingerência dos trabalhadores no 
próprio processo de prestação dos serviços de assistência, tendia a 
ser recusada como perigosa e subversiva. (p. 117) 

 

No fundo, seria ingênuo pensar que o SESI fosse expressão da 
bondade incontida da classe dominante, que, tocada pelas 
necessidades de seus trabalhadores, o criara para ajudá-los. Pelo 
contrário, o SESI exprimia um momento inteligente da liderança 
patronal nas suas relações contraditórias com a classe operária. 
(p.117) 

 

Este relato ainda é presente no SESI, no qual podemos constatar que é ingênuo 

pensar que o mesmo é assistencial, ele permanece oportunizando a Educação aos 

trabalhadores da indústria como uma forma de equilibrar a classe, lógica de 

obstaculizar a formação de uma consciência militante, política, entre os trabalhadores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste sentido é injusta e cega a política pedagógica de uma 

universidade que, atendendo apenas à elite de seu contexto, lhe 
oferece níveis de excelência mas nada faz para melhorar e 

incrementar os padrões de educação básica do contexto. E o faz 
afirmando, quase sempre, que universidade não é ginásio [...]  

Paulo Freire, 2003 

 
Esta epígrafe foi retirada do livro Cartas à Cristina quando Freire relata a 

experiência dele de gestão no SESI em Recife, região considerada mais pobre do 

Brasil em 1947, ou a 69 anos atrás, no primeiro ano da instituição. No entanto ainda 

hoje estamos lutando para a concretização de alguns desafios vivenciados pela 

equipe de gestão. 

A problemática que lançamos nesta pesquisa consistiu em conhecer os 

desafios evidenciados no trabalho de gestão pedagógica no contexto da EJA visando 

desenvolver um processo de formação continuada dos educadores que implique em 

uma atuação significativa para os estudantes desta modalidade de ensino. 

No primeiro capítulo nos propomos a definir os conceitos de Educação, 

Educação Escolar, EJA e desenvolver um histórico sobre as políticas para a EJA. Os 

resultados apontam para o entendimento de que a Educação é uma prática social que 

acontece em vários espaços, sendo denominada Educação Escolar aquela que é 

sistematizada e acontece na escola. Ela é garantida por lei à todos os cidadãos e a 

EJA por sua vez é uma modalidade de ensino que faz parte desta garantia, sendo 

ofertada àqueles que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade pré-

estabelecida. 

Percebeu-se que a EJA vai além de erradicar o analfabetismo, possui função 

reparadora. O Educador da EJA necessita ter compromisso com a dimensão humana 

e política de Educar, pois a maior parte dos educandos dessa modalidade necessita 

de auxílio para sair da margem da sociedade. Segundo Xavier (2012), o trabalho 

educativo de conscientização para a cidadania demanda comprometimento dos 

educadores que devem assumir uma postura política, pois sabemos que não existe 

pedagogia neutra, visto que toda prática educativa esta imbuída de uma dimensão 

que necessariamente é política.  

 

No segundo capítulo a explanação foi sobre o conceito de gestão democrática, 

sua relação com a formação de educadores e o histórico sobre a formação de 
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educadores no Brasil. Concluímos que a gestão democrática é um conceito voltado à 

valorização da cidadania, pois trata-se da gestão escolar acrescida do dever da 

prática da democracia, que consta na Constituição Federal de 1988 e na LDB 9394/96. 

Percebemos no entanto que a materialização deste processo se traduz especialmente 

no compromisso com a formação do educador, devendo ser este comprometido com 

a diversidade cultural e respeito aos valores que o educando já traz, especialmente 

os educandos da EJA. Quanto ao percurso da formação de professores no Brasil, este 

foi marcado por mudanças e conflitos, onde muito se evoluiu porém muito ainda há de 

se percorrer para que o profissional possua meios de melhor relacionar-se com o 

educando e com o corpo docente das instituições.  

Freire (2003) que fala sobre ensinar democracia é possível. Para isto, contudo, 

é preciso testemunhá-la. Mais ainda, testemunhando-a, lutar para que ela seja vivida, 

posta em prática ao nível da sociedade global. O que quero dizer é que o ensino da 

democracia, não raro contraditado por comportamento autoritários. O ensino da 

democracia implica também o discurso sobre ela, não abstratamente feito, mas sobre 

ela ao ser ensaiada e experimentada. Discurso crítico, bem fundado, que analisa, 

concretamente, os seus descompassos, suas incoerências. Discurso teórico, 

emergindo da compreensão crítica da prática, eticamente baseado. Não entendo 

como possamos conciliar a radicalidade democrática pela qual lutamos com uma 

compreensão cinzenta, insossa, fria, da prática educativa realizando-se em salas 

resguardadas do mundo, com educadores e educadoras que apenas depositam 

conteúdos nas cabeças vazias de submissos educandos.  

Já o terceiro capítulo que tratou da pesquisa de campo e da análise dos dados 

coletados, fizemos um histórico do SESI apontando sua ideologia com ênfase 

sobretudo no trabalho do SESI-Londrina. Caracterizamos como a EJA é ofertada e 

organizada, os Educadores que atuam, seus respectivos desafios e como enfrentam 

tais desafios. Pensar na atuação dos educadores voltada para EJA, requer ultrapassar 

a prática docente, incluindo uma metodologia adequada ao contexto no qual os 

educandos estão inseridos, considerando essas necessidades como principal 

fundamento de sua atividade.  

A educação de adultos hoje, como a educação em geral, não pode 
prescindir do exercício de pensar criticamente a própria técnica. O 
convívio com as técnicas a que não falte a vigilância ética implica uma 
reflexão radical, jamais cavilosa, sobre o ser humano, sobre sua 
presença no mundo e com o mundo. Filosofar, assim se impõe não 
como puro encanto mas como espanto diante do mundo, diante das 



41 
 

coisas, da História que precisa ser compreendida ao ser vivida no jogo 
em que, ao fazê-lo, somos por ela feitos e refeitos. O exercício de 
pensar o tempo, e pensar a técnica de pensar o conhecimento 
enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, 
o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem, são 
exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos 
desafios de nosso tempo. (FREIRE, 2000, p.102) 

    

Esta pesquisa mostrou me que a insegurança dos educadores para atuação da 

EJA devido a deficiência na formação inicial é verdadeira e que para esta modalidade 

é necessário uma formação continuada, pois necessita de uma prática a partir da 

experiência vivida de seus educandos. É necessário uma maior consideração das 

universidades no processo de formação inicial destes profissionais, comtemplando os 

fundamentos coerente com os princípios da EJA e seu contexto. 

 

Nos cursos de formação de profissionais da educação, existem 
dificuldades por parte de graduandos em compreenderem como se 
constitui e se efetiva a prática pedagógica em EJA. Em geral, estão 
presos à lógica de ensinar utilizada com crianças, bem como a práticas 
metodológicas que não levam à apropriação crítica dos 
conhecimentos e saberes estudados por estudantes adultos. Isto 
acontece em momentos em que estes graduandos têm que visitar 
cursos de formação em instituições de ensino e relacionar com 
estudos teóricos vivenciados em sala de aula. Demonstram dificuldade 
em interpretar a realidade social, bem como entender a lógica 
desenvolvida pelos grupos de estudantes adultos. (XAVIER, 2012, 
p.214 e 215) 

 

Com a perspectiva deste défice na formação inicial de professores, é possível 

dar a devida importância a educação continuada para os educadores da modalidade 

da EJA, sendo uma oportunidade de preencher as lacunas deixadas durante o período 

da graduação. Assim cabe as instituições que oferecem EJA o papel de oferecer 

qualificação profissional aos seus educadores, visando uma educação de qualidades 

aos sujeitos da EJA que ali buscam uma oportunidade de inserção educativa.  
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APÊNDICE A - Modelo de Questionário aplicado ao Pedagogo da EJA 

 

 

Questionário para levantamento de dados referentes à pesquisa de 

Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, 

do Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade Estadual de 

Londrina. 

 

Título da Pesquisa: Desafios do Trabalho de Gestão no processo 

de Formação e Atuação de Educadores da EJA.  

Pesquisadora: Amanda Caroline de Souza 

Orientadora: Profa. Dra. Márcia R. Lemos de Souza 

 

1. Há quanto tempo atua na área da Gestão? 

2. Como é feito o trabalho de gestão SESI? 

3. Qual o objetivo do trabalho do pedagogo na instituição onde você atua? 

4. Quem são os educadores que atuam na instituição? 

5. Qual a formação exigida para os educadores? 

6. Quais os desafios que o trabalho de gestão em relação a formação de 

educadores? 

7. O SESI disponibiliza de um matéria para a educação continuada dos 

educadores? 

8. Você desenvolve um trabalho de formação com seus educadores? Se sim 

este trabalho é efetivo?  

 

 

 

 

 

 

 


