
 

 
 
 

Secretaria Executiva do FNPE 
 SCS Quadra 01 Bloco I - Sala 801- Edifício Central CEP: 70301-000 - Brasília/DF - Telefone: (61) 3223-0763  

www.fnpe.com.br /https://www.facebook.com/ConferenciaNacionalPopular/conape2018@gmail.com 

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EJA: UMA AÇÃO DO FÓRUM PARANAENSE DE EJA1 

Rosangela Gonçalves de Oliveira2 
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A necessidade de formação continuada de trabalhadoras e trabalhadores da educação 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma das pautas de trabalho do 

Fórum Paranaense de EJA. Vivemos, no estado do Paraná, um “apagão” na área da educação 

de toda e qualquer ação de formação continuada de pelo menos sete anos, sem contar o 

desmanche de conquistas como, por exemplo a ampliação de oferta de ensino para os 

trabalhadores. Esse cenário, associado ao fato de que o Fórum de EJA é sujeito no ativismo 

político do estado e do país, desenhou-se um curso de extensão que teve como objetivo 

desenvolver a formação pedagógica e política de professores/as, gestores/as da EJA estadual 

e municipal, movimentos sociais e sindicais, estudantes universitários e da educação básica, 

conselhos municipais e estadual de educação, profissionais da educação, membros do Fórum 

Paranaense de EJA, através de estudos introdutórios sobre a EJA. O curso teve também como 

objetivo fomentar a organização dos sujeitos envolvidos em coletivos de luta pela EJA 

materializando assim a construção de Fóruns regionais no estado do Paraná. O curso foi 

desenvolvido em dois municípios Curitiba e Francisco Beltrão. A proposta estruturou-se em 

três módulos/temas, a saber Tema 1. Educação de Jovens e Adultos: história, políticas 

legislação e dados estatísticos; Tema 2. Sujeitos da EJA: conceitos e referências; Tema 3. 

Introdução ao pensamento de Paulo Freire: relações com a EJA. A partir da concepção de 

uma pedagogia da alternância encaminhou-se, através de atividades em cada um dos temas: 

pesquisas, estudo de textos, levantamento de informações em campo (escola de EJA e 

demais espaços educacionais) e produção e entrega de trabalhos a partir de roteiros pré-

definidos. Conclui-se, ao termino dos trabalhos que há muito o que fazer e que as iniciativas 

de organização, mas essas iniciativas ascendem uma centelha de possibilidades 

organizativas, políticas e pedagógicas, em outras localidades diferentes da capital do estado. 

                                                           
1 Projeto de Extensão UFPR “Jornada Pedagógica: Educação de Jovens e Adultos”, iniciativa do Fórum Paranaense de EJA 

com a execução em parceria entre UFPR, IFPR e APP Sindicato. 
2 Doutora em Tecnologia e Sociedade. Sindiedutec – IFPR.  
3 Doutora em Educação. UFPR 
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Fórum EJA Brasil - http://forumeja.org.br/ 
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