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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo destacar como é percebida a figura 

professor-gestor, e os desafios que esse profissional tem que atender na 

contemporaneidade. Dessa forma, o texto traz  possíveis para a valorização do 

público da Educação de Jovens e Adultos – EJA, revelando os seus saberes tanto 

particulares, como coletivos e suas subjetividades a fim de contribui nesse espaço 

onde está inserido.  
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OBJETO PESQUISADO  

 

De acordo com o dicionário, a palavra professor significa aquele que 

ensina, e a palavra gestor significa gerente, administrador. Então, ao unir duas 

essas definições surgiu o perfil do “professor-gestor”, o qual não apenas transmite 

conteúdo, mas busca inovar na sua metodologia, agregar valores, instigar os 

alunos a buscarem novos conhecimentos, trabalhar com o coletivo, o que tem sido 

um desafio hoje em dia na nossa sociedade capitalista e individualista, a qual os 

jovens preferem se conectar com as pessoas pela rede e não mais presencialmente 

Morin (1999). Por isso essa necessidade de inovar, de se de buscar conhecimento 

em outras áreas move esse profissional a buscar alternativas viáveis para esse 

público unindo o conhecimento que já possui e a sua experiência em sala de aula 

com a possibilidade De gerir na melhoria da qualidade de ensino na EJA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente texto traz contribuições por meio das leituras sobre a gestão na 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, onde foram levantadas algumas reflexões 

que foram feitas a partir das interpretações e faz uma relação entre o papel do 

gestor no campo da EJA e como isso pode contribuir para a formação docente que 

se encontra nesse campo também, podendo assim oportunizar como o ensino pode 

ser realizado com mais êxito para tal público. O trabalho tentou se aportar em 

autores cujo trabalho se baseia em uma educação que estabeleça a compreensão 

do papel do professor-gestor, Freire (1996), Pimenta (2004), Ferreira (2017) e os 

dois conjuntos de leis que sintetizam a legislação que esse profissional é 

submetido PNE e LDB. 



  

METODOLOGIA 

 

  Esse trabalho se deu por meio de pesquisa de caráter qualitativo, se 

originou através da ida a campo no Estágio Curricular Supervisionado o qual foi 

possível investigar as possibilidades pedagógicas do professor-gestor no campo da 

EJA. Esse novo perfil traz consigo uma nova ideologia que vai além dos muros da 

escola, ele busca trabalhar não somente pontos isolados que dizem respeito 

somente à disciplina a qual ele leciona, mas sim ao contexto de vida dos alunos. 

Para isso, o Plano Nacional de Educação – PNE diz que a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, porém 

não assegura de forma continuada aos professores da EJA, o que distancia esses 

profissionais atuarem como gestores para atenderem essa demanda. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No que se refere à Educação de Jovens e Adultos – EJA é sabido que a 

metodologia de ensino tradicionalista não encanta o alunado, esta por sua vez, é o 

inverso das práticas que o professor-gestor deve utilizar na sua didática. Porém foi 

percebido mediante estágios supervisionados ao decorrer do curso de Pedagogia 

na Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campos III, que os professores 

utilizam bastante esse tipo de metodologia. O público da EJA é composto por 

jovens em situação de vulnerabilidade social, e adultos que, em sua maioria, têm 

uma rotina exaustiva de trabalho, mas querem concluir os estudos, com isso, no 

que se refere à EJA na Seção V da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

- LDB, no artigo 37 inciso primeiro diz que: 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. 

 

Porém o que podemos constatar mediante estágios e entrevistas realizadas 

nas escolas observadas é que os docentes que atuam na EJA são professores que 

trabalham também com turmas de alunos no turno diurno e para completarem a 



carga horária no turno oposto, isso implica em metodologias descontextualizada e 

que segundo Freire (1996 p.47) “é preciso insistir: este saber necessário ao 

professor – de que ensinar não é transferir conhecimento”. Assim, entrando em 

contradição com o que prega a lei.  Essa metodologia contribui para que os 

índices de evasão escolar continuem a crescer. Entre as 20 metas do PNE a 10ª é 

oferecer, no mínimo, 25% das matrículas da educação de jovens e adultos, nos 

ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. E tem 

mais, de acordo com o Plano Nacional de Educação – PNE (2014): 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE, 2012), o Brasil tinha uma população de 45,8 milhões 

de pessoas com 18 anos ou mais que não frequentavam a escola e não 

tinham o ensino fundamental completo. Esse contingente poderia ser 

considerado uma parcela da população a ser atendida pela EJA. Isso 

significa que o atendimento de EJA está muito aquém do que poderia 

e deveria ser. 

 

Para tentar solucionar esse problema as autoridades competentes poderiam 

investir na capacitação dos professores da EJA, para que esses profissionais 

alcançassem o patamar de “professores-gestores” e assim conseguir a fidelização 

do público da EJA, ou seja, colocar professores que quisessem atuar na EJA por 

livre escolha, não somente para cumpri a carga horária, e oferecer educação 

continuada, cursos, palestras, pois o professor deve ter uma abordagem específica 

para os conteúdos, metodologia, outro método de avaliação que atenda às 

especificidades desses alunos. Pimenta (2015 p. 22) diz que: 

A escola tem sido profundamente atingida e suas formas de 

organização e funcionamento, colocadas em xeque. Temos assistido 

uma onda reformista no campo educacional, que busca readequar a 

escola às necessidades hegemônicas e trata a educação como 

mercadoria. 

  

Com isso, seria importante que houvesse professores-gestores na educação 

da EJA, para trazer a perspectiva de desenvolver uma educação de qualidade aos 

jovens e adultos, promovendo interação entre os sujeitos, valorização da cultura, 

trazer elementos para discursões políticas, para contribuir na construção da 

autonomia dos educandos, tornando assim a educação mais significativa para 

esses alunos. 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES  

É notório que ainda existem inúmeros desafios para esse profissional, pois 

sua demanda além de ser exaustiva exige também a função de gestar uma 

instituição pública que possui normas, regras, estatutos e leis que tornam profissão 

um campo de obstáculos, mas de possibilidades com isso o trabalho buscou uma 

perspectiva de ter um olhar para a atuação desse profissional que exerce uma 

dupla função tanto como lecionar, quanto gerir. 

Dessa forma a pesquisa aponta para uma possibilidade onde futuramente o 

discente possa vir a ser um “professor-gestor” que não se prenda as ideias 

tradicionalistas, mas que busque trazer por meio de sua experiência inovações que 

estejam de acordo com a realidade dos educandos da EJA. 
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