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1. Análise das memórias profissionais da EM Jesuína de Abreu. 

 

Com o objetivo de conhecer o perfil profissional dos colegas, foi solicitado ao grupo de 

professores das dez escolas participantes da experiência Proeja-FIC/Pronatec que 

registrassem a sua memória profissional, tendo como ponto de partida a leitura de um 

trecho do livro Medo e Ousadia (1986), um diálogo entre Paulo Freire e Ira Shor, no 

qual ambos relatam suas experiências profissionais e discutem as dimensões libertadora 

e emancipatória da prática docente. 

Na E. M. Jesuína de Abreu, cinco dos nove professores, incluindo a professora 

coordenadora, responderam à solicitação e fizeram o exercício de rememorar o início de 

sua atuação como professores. Algumas destas memórias apresentaram questões para 

reflexões e considerações sobre a Educação de Jovens e Adultos e como esta pode ser 

instrumento de transformação social ou de reafirmação das práticas excludentes. 

Para este exercício foram destacadas categorias para que pudéssemos compreender o 

perfil dos professores destas instituições, a saber: pertencimento de classe, processo de 

escolarização, situações marcantes, escolha pela profissão de professor, vínculos 

afetivos e empregatícios, condições de trabalho, como veem seus alunos, qual a 

avaliação sobre a experiência Proeja-FIC e por fim os aspectos negativos da sua prática 

em sala. 

Inicio o meu exercício de compreensão da prática de meus colegas professores trazendo 

um trecho de umas das memórias o qual revela o contraditório de nossa profissão e a 

relevância do diálogo e do respeito à diversidade: “Assim, enquanto educadora, um 

conflito que me acompanha é a incoerência de formação para uma educação dialógica, 

minha formação autoritária e competitiva e o campo de atuação, a escola pública que, 

embora o discurso seja de agentes transformadores e libertários, a prática é a obediência  

a uma hierarquia, sem a ousadia do diálogo. Até há pouco costumava ouvir de alguns 

colegas, inclusive diretores, que deveríamos ter a mesma fala com os alunos, para 

contermos a indisciplina. Mas na prática nunca discutíamos pontos de vistas diferentes, 

para construirmos um discurso comum, em função do objetivo maior.  Acredito que 

para construirmos um discurso comum seja necessário o diálogo, a coletividade e a 

coragem para enfrentarmos as diferenças, com  profundo respeito ao pensamento 

diferente.”  

 



Esta consideração chamou-me atenção, pois ao mesmo tempo em que a professora 

reconhece  a distância entre o discurso presente em sua formação inicial e continuada e  

a sua prática e a do coletivo do qual pertence , ela demonstra ter a consciência de que o 

diálogo e a coragem são elementos imprescindíveis para construção de uma prática 

emancipatória e que contribua de fato para que nossos alunos possam ter ferramentas 

para compreender e transformar sua realidade,      

 

 

 

A reflexão apresentada pela professora, aponta ainda para a importância dos momentos 

de discussão coletiva sobre os assuntos-temas que serão abordados a partir das 

realidades e necessidades apresentadas pelos alunos e também a relevância da  formação 

continuada na escola, para que o grupo de professores se constitua como coletivo de 

intelectuais que pensa a prática e que seja capaz de respeitar os diferentes pontos de 

vista. 

 

Em relação à análise das categorias, sobre o processo de escolarização, três professores 

relataram ter iniciado cedo a vida escolar, uma avalia ter começado a estudar na idade 

“certa” e outra considera que sua ida para a escola deu se tardiamente. Duas professoras 

iniciaram sua vida escolar em escolas rurais, em salas multisseriadas, duas no meio 

urbano e uma não fez referencia a esse período.  

 

Quanto ao pertencimento de classe, todas as professoras informaram que são oriundas 

de famílias de trabalhadores. Três relataram serem filhas de pais semialfabetizados, 

porém todas reafirmaram que seus responsáveis compreendiam a importância do estudo 

para que seus filhos não passassem pelas mesmas dificuldades que eles. Uma ressaltou a 

importância do incentivo de seus pais para a sua boa trajetória escolar. Todas as 

professoras que trataram do assunto origem familiar (4), disseram que vieram do 

interior e que houve esforço e empenho de todos os membros das famílias para que 

concluíssem seus estudos. Um dado significativo é que todas estudaram em escola 

pública (ensino fundamental e médio). No que se refere ao ensino superior, duas 

professoras estudaram em universidades públicas e somente uma informou ter estudado 

em faculdade particular. Uma professora fez questão de relatar que após ter iniciado sua 

carreira profissional como professora da rede pública houve uma significativa melhora 

na condição econômica sua e de sua família, as demais não estabeleceram nenhuma 

relação entre a profissão e a melhoria na qualidade de vida.  

 

Sobre a atuação profissional, as cinco professoras informaram que iniciaram sua carreira  

na rede pública, uma em escola rural, duas já Educação de Jovens e Adultos, outra em 

uma cooperativa e a última não registrou essa informação. Duas professoras informaram 

que a docência não foi a primeira opção e as demais registram que desde o principio 

sabiam que queriam ser professoras. Importante ressaltar que as duas professoras que a 

princípio não se decidiram pelo magistério, hoje gostam muito da profissão. Em relação 

ao exercício da profissão, uma professora afirmou que se sente realizada e que tem 

orgulho em ser professora e uma explicitou o seu amor a profissão e a clareza de que 

“quando deixar de sonhar e acreditar, será o momento de sair de cena”. 

Ser professora da Educação de Jovens e Adultos para uma das professoras, que 

participou desta pesquisa, tem importante significado, pois compreende que com o seu 

trabalho poderá ajudar a “construir uma sociedade mais justa e mais solidária” e ainda 

que foi com o trabalho na Educação de Jovens e Adultos que aprendeu a ser uma 



profissional da educação.  

 

Em relação ao vínculo empregatício, quatro são servidoras efetivas e uma trabalha em 

regime de contrato especial. Sobre a questão condição de trabalho, somente uma 

professora abordou tal dimensão, dizendo que continua na profissão por amor, as 

demais não trataram do assunto. 

 

Sobre a formação continuada, uma professora ressaltou a importância desta para a 

ressignificação da prática, uma vez que esta possibilita uma melhora na atuação em sala. 

 

Quanto às marcas que ficaram durante o processo de escolarização, faço o destaque de 

algumas que apareceram nos relatos: dificuldades com as disciplinas da área de exatas 

(duas), gosto pela leitura despertado por uma professora do 1º ano do ensino 

fundamental (duas), professora que marcou negativamente por ser muito brava e rígida 

(uma), professora que batia nos alunos quando achava necessário, com a anuência dos 

pais (uma), a conclusão do ensino fundamental, “uma grande conquista” e por fim, a 

perda de colegas de faculdade, em um acidente de carro, no dia que antecedeu a 

formatura da turma. 

 

Por fim, algumas questões chamaram-me a atenção em relação aos escritos que foram-

me entregues: nem todos os professores entregaram a atividade solicitada, as memórias 

não trouxeram grandes questões para serem analisadas, somente duas professoras 

trataram da formação continuada, nenhuma delas fez referencia a formação continuada 

realizada no ano anterior em decorrência da implementação do Proeja-FIC/Pronatec, 

apesar de sempre elogiarem estes momentos em conversas informais ou me momentos 

de planejamento. O assunto Currículo não apareceu, bem como as questões 

metodologias utilizadas e a organização do trabalho pedagógico. Verifiquei que este 

exercício serviu muito mais como um relato de experiências pessoais, com poucas 

referencias sobre a prática profissional, o que em minha avaliação aponta para a urgente 

necessidade de que a formação continuada trate com mais energia, se assim podemos 

dizer, destes assuntos: Currículo e Práticas Pedagógicas.   

           

 

  

           

 


