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RESUMO: O presente artigo representa uma tentativa de encontrar elementos que possam 
colaborar com a discussão da formação de professores para atuar no Proeja, fundamentado 
nas obras de Freire (2009, 2011, 2012), Brzenzisk (2006, 2008, 2011), Roldão (1999, 2007), 
Dante (2006, 2008), a partir de pesquisa bibliográfica e tendo o materialismo dialético como 
referencial teórico. A origem das escolas profissionalizantes está relacionada, segundo 
Mészáros (2008), às diferenças entre as classes sociais. Nos dizeres do filósofo húngaro, John 
Locke defendia que estas instituições destinar-se-iam aos filhos dos pobres, com idade 
variando entre quatro a treze anos e além de lhe ensinar uma profissão deveriam submetê-los 
à formação religiosa. Evidentemente a escola que formaria os intelectuais, pertencentes à 
classe hegemônica seria outra, distinta do trabalho-ocupação-alienante. Distanciando de suas 
origens, assistimos a partir do Governo Lula (2003-2010), uma retomada dos rumos da Rede 
de Educação Profissionalizante no Brasil, pois a criação dos Institutos Federais de Educação, 
pela Lei nº 11.892/2008, e expansão da Rede Federal de Educação colocaram sob os institutos 
funções e responsabilidades diversas das que sobressaíram desde a sua procedência.   A 
legislação passou a definir que 50%  das vagas devem ser destinadas aos cursos técnicos, 20% 
serão para as licenciaturas (principalmente nas áreas em que apresenta defasagem de 
profissionais como biologia, física, química e matemática) e 30% devem ser destinadas aos 
cursos superiores, incluindo pós-graduação lato e stricto sensu.Assim, a formação de 
professores passa a ser uma das funções das quais os institutos não podem se esquivar. Este 
desafio representa uma retomada na própria estrutura e de vários conceitos presentes nesta 
instituição e necessariamente a obriga olhar para dentro, analisando e definindo novos 
caminhos e criando novas possibilidades. Afinal, ninguém pode ofertar o que não tem e não 
convencerá sobre algo se realmente não o considerar importante.  Voltando o foco para o 
PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – é mister informar que a força de lei 
empregada pelo Decreto nº 5.840/2006 -   não convenceu o professorado, salvo algumas 
exceções,  de se engajar na luta pela educação de qualidade social para estes cidadãos e que a 
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formação de professores, que hoje é responsabilidade também dos institutos federais, deve 
contemplar também às especificidades desta modalidade educacional.  É bem verdade que na 
base curricular de alguns (poucos)  cursos de licenciatura há disciplinas voltadas para a 
modalidade EJA, por exemplo, no curso de História do Instituto Federal de Goiás.  Isto, 
embora represente um progresso em relação à conquista do espaço de 
formação/discussão/construção de conhecimento, não é unanimidade, ou seja,  não é 
expressivo, pois não está presente em todos cursos  e nem em boa parte das ementas das 
disciplinas das licenciaturas.  Neste sentido, precisamos repensar a formação dos formadores 
para que a coerência seja buscada além dos discursos oficiais, chegando ao cotidiano das 
práticas pedagógicas, como tão bem nos ensinou Freire (2011 c). Aliás, buscamos nas obras 
do Patrono da Educação Brasileira elementos para se repensar a formação de professores para 
atuar no Proeja, pois entendemos que como instituição pública – o que não se restringe 
somente à gratuidade - a Rede Federal de Educação tem como desafio a democratização do 
acesso ao conhecimento, principalmente àqueles que foram destituídos de seu direito. Isto 
requer de seus profissionais assumirem o caráter político da educação, terem uma opção de 
classe, além da competência técnica e pedagógica.  Requer apropriar-se de seu papel na 
história e lutar, conscientemente por Brasil mais bonito, mais justo.Nesta perspectiva, o 
trabalho desenvolvido entre os meses de junho a setembro de 2013, teve como objetivo 
encontrar elementos da produção teórica sobre os Institutos Federais, a fim de contribuir para 
pensar o (re)dimensionamento da formação de professores para atuarem   no Proeja. Diante da 
importância do tema verificou-se que a necessidade de uma política de formação de 
professores pela e para a cidadania também para os docentes dos Institutos Federais. 

 

Palavra-chave: Educação.  Formação de professores. Dialética.  

 
1. Introdução  

A origem das escolas profissionalizantes está relacionada, segundo Mészáros 

(2008), às diferenças entre as classes sociais. Nos dizeres do filósofo húngaro, John Locke 

defendia que estas instituições destinar-se-iam aos filhos dos pobres, com idade variando 

entre quatro a treze anos e além de lhe ensinar uma profissão deveriam submetê-los à 

formação religiosa. Evidentemente a escola que formaria os intelectuais, pertencentes à classe 

hegemônica seria outra, distinta do trabalho-ocupação-alienante. 

Distanciando de suas origens, assistimos a partir do Governo Lula (2003-2010), 

uma retomada dos rumos da Rede de Educação Profissionalizante no Brasil, pois a criação 

dos Institutos Federais de Educação, pela Lei nº 11.892/2008, e expansão da Rede Federal de 
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Educação colocaram sob os institutos funções e responsabilidades diversas das que 

sobressaíram desde a sua procedência.    

A legislação passou a definir que 50%  das vagas devem ser destinadas aos cursos 

técnicos, 20% serão para as licenciaturas (principalmente nas áreas em que apresenta 

defasagem de profissionais como biologia, física, química e matemática) e 30% devem ser 

destinadas aos cursos superiores, incluindo pós-graduação lato e stricto sensu. 

Assim, a formação de professores passa a ser uma das funções das quais os 

institutos não podem se esquivar. Este desafio representa uma retomada na própria estrutura e 

de vários conceitos presentes nesta instituição e necessariamente a obriga olhar para dentro, 

analisando e definindo novos caminhos e criando novas possibilidades. Afinal, ninguém pode 

ofertar o que não tem e não convencerá sobre algo se realmente não o considerar importante.   

Voltando o foco para o PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – é 

mister informar que a força de lei empregada pelo Decreto nº 5.840/2006 -   não convenceu o 

professorado, salvo algumas exceções,  de se engajar na luta pela educação de qualidade 

social para estes cidadãos e que a formação de professores, que hoje é responsabilidade 

também dos institutos federais, deve contemplar também às especificidades desta modalidade 

educacional.  É bem verdade que na base curricular de alguns (poucos)  cursos de licenciatura 

há disciplinas voltadas para a modalidade EJA, por exemplo, no curso de História do Instituto 

Federal de Goiás.  Isto, embora represente um progresso em relação à conquista do espaço de 

formação/discussão/construção de conhecimento, não é unanimidade,  ou seja,  não é 

expressivo, pois não está presente em todos cursos  e nem em boa parte das ementas das 

disciplinas das licenciaturas.   

Neste sentido, precisamos repensar a formação dos formadores para que a 

coerência seja buscada além dos discursos oficiais, chegando ao cotidiano das práticas 

pedagógicas, como tão bem nos ensinou Freire (2011 c).  

Aliás, buscamos nas obras do Patrono da Educação Brasileira elementos para se 

repensar a formação de professores para atuar no Proeja, pois entendemos que como 

instituição pública – o que não se restringe somente à gratuidade -  a Rede Federal de 

Educação tem como desafio a democratização do acesso ao conhecimento, principalmente 
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àqueles que foram destituídos de seu direito. Isto requer de seus profissionais assumirem o 

caráter político da educação, terem uma opção de classe, além da competência técnica e 

pedagógica.  Requer apropriar-se de seu papel na história e lutar, conscientemente por Brasil 

mais bonito, mais justo. 

Nesta perspectiva, o trabalho desenvolvido entre os meses de junho a setembro de 

2013, teve como objetivo encontrar elementos da produção teórica sobre os Institutos 

Federais, a fim de contribuir para pensar o (re)dimensionamento da formação de professores 

para atuarem   no Proeja.   

Os eixos norteadores da pesquisa se respaldam no materialismo dialético, pois 

compreendemos que  

A base de toda a sociedade e de sua formação, de seus valores e idéias e, até mesmo, 
de suas transformações está, pois, nas condições materiais. A vida determina a 
consciência e as idéias surgem da realidade material, sempre na transformação, de 
modo que os conceitos dominantes apenas se universalizam por conta dos interesses 
da classe dominante, já que estão a serviço da manutenção do sistema. (ROSA, 
ANDRIANI, 2002, p. 264) 

 

Assim, no primeiro momento, refletimos sobre como a oferta do Proeja, como 

direito do cidadão, está relacionado ao direito de formação docente, pois não basta permitir o 

acesso e este não vir acompanhado de reais oportunidades de participação, se este não 

deflagrar um fazer pedagógico diferenciado das práticas excludentes vivenciadas 

anteriormente pelos jovens e adultos.  

A seguir apresentamos a reflexão sobre a especificidade da profissão docente, 

buscando apreender a dinâmica do movimento que interfere na formulação da construção 

permanente, histórica e cultural – da identidade docente. Tal discussão é especialmente 

necessária ao considerarmos a história da educação profissional.  

Verticalizando sobre a questão da formação, voltamos à reflexão sobre os desafios 

da formação docente para atuar no Proeja, pois não basta facilitar o acesso à instituição, se no 

seu interior o docente não compreender e participar do processo necessário de superação da 

opressão tanto do educador quanto do educando.  

No processo de buscar elementos que possam contribuir com a formação de 

professores para atuar no Proeja necessariamente teríamos que buscar em Paulo Freire a base 
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para vislumbrar uma educação libertadora, pois compreendemos que sem sua concretização a 

proposta de educação de jovens e adultos não poderia ultrapassar um tratado de boas 

intenções.  

Enfim, estamos cientes que a pesquisa desenvolvida até aqui não esgota a 

temática, mas pretende contribuir para reflexão sobre a formação de docente para atuar no 

Proeja. Dada a sua importância, no contexto de tamanha injustiça social, precisamos 

aprofundar mais e melhor, tanto sobre as políticas públicas,  quanto ao fazer o pedagógico 

adequado e eficaz, a fim de buscar meios de construir uma educação com qualidade social 

para as pessoas jovens e adultas. 

2. PROEJA – Do direito à educação à exigência de formação  

 O Governo Federal, em 2005, pelo Decreto n° 5.478 de 24/06/2005, lançou o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja – com a intenção de, além de elevar os 

níveis de escolaridade, oferecer formação profissional aos cidadãos jovens e adultos do nosso 

país.  Esta responsabilidade ficaria sob a guarda da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológico, no entanto, em 2006 o Decreto foi revogado, vigorando em seu lugar o Decreto 

nº 5.840 de 13/07/2006 que ampliava tanto o nível atuação do programa (não mais Ensino 

Médio) quanto às instituições que poderiam oferecê-lo. O programa passa, então, a ser 

denominado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

O Proeja não é, hoje, restrito à Rede Federal de Educação, mas lhe cabe boa parte 

da responsabilidade de criar oportunidades reais de acesso/acolhimento e êxito, resgatando o 

seu caráter essencialmente público. Assim reconhecemos que: 

Ao perseguir a construção de um modelo de sociedade no qual o sistema 
educacional proporcione condições para que todos os cidadãos e cidadãs, 
independentemente de sua origem socioeconômica, tenham acesso, permanência e 
êxito na educação básica pública, gratuita, unitária e com qualidade para as faixas 
etárias regulares, e que garanta o direito a aprender por toda vida a jovens, homens e 
mulheres, independente dos níveis conquistados de escolaridade, firma-se a 
concepção de que a formação pode contribuir para a integração sociolaboral dos 
diversos conjuntos populacionais, e mais do que isso, para que constitua, 
efetivamente direito de todos. (BRASIL, 2009, p. 34) 
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Moura (2006), no entanto, denuncia certo descompasso entre as políticas voltadas 

para universalização do acesso quanto ao Ensino Fundamental se comparado à Educação de 

Jovens e Adultos. Segundo ele:  

[...] as políticas de EJA não acompanham o avanço das políticas públicas 
educacionais que vêm alargando a oferta de matrículas para o Ensino Fundamental, 
universalizando o acesso a essa etapa de ensino ou, ainda, ampliando a oferta no 
Ensino Médio, no horizonte prescrito pela Carta Magna. ( p.5) 

 

O autor ainda aponta o processo de opressão que ocorre durante o Ensino 

Fundamental que praticamente lhe sonega o direito à educação:  

 

Um agravante na realidade brasileira diz respeito à presença forte de jovens na EJA, 
em grande parte devido a problemas de não-permanência e insucesso no Ensino 
Fundamental “regular”. Embora se tenha equacionado praticamente o acesso para 
todas as crianças, não se conseguiu conferir qualidade às redes para garantir que 
essas crianças permaneçam e aprendam. Além disso, a sociedade brasileira não 
conseguiu reduzir as desigualdades socioeconômicas e as famílias são obrigadas a 
buscar no trabalho das crianças uma alternativa para a composição de renda mínima, 
roubando o tempo da infância e o tempo da escola. (MOURA, 2006, p.6) 

 

A origem e continuação da Educação de Jovens e Adultos estão relacionadas ao 

atual modelo de desenvolvimento socioeconômico que tem garantido a sustentação de um 

exército de reserva, de pessoas oprimidas pelo sistema, mas é necessário lutar para construção 

de uma educação além do capital. Neste sentido, reconhecemos que  

o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e 
adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a 
automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 
ordem social metabólica radicalmente diferente. 

É isso que se quer dizer com a concebida “sociedade de produtores livremente 
associados”. Portanto, não é surpreendente que na concepção marxista a “efetiva 
transcendência da autoalienação do trabalho” seja caracterizada como uma tarefa 
inevitavelmente educacional.  

A esse respeito, dois conceitos principais devem ser postos em primeiro plano: a 
universalização da educação e a universalização do trabalho como atividade 
humana autorrealizadora. (MÉSZÁROS, 2008, p. 65) 
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Com este intuito é preciso tecer uma nova educação, superando práticas 

excludentes. É imprescindível lutar pelo espaço do Proeja nos Institutos Federais de 

Educação, não como uma política de inclusão-excludente ou de uma pseudo-inclusão, que 

ocorra de faixada, para satisfazer as estatísticas, mas como quem assume o seu papel  político 

na democratização do conhecimento. Partilhamos do pensamento de  Moura ( 2006, p.7): 

 

 É, portanto, fundamental que uma política pública estável voltada para a EJA 
contemple a elevação da escolaridade com profissionalização, no sentido de 
contribuir para a integração sociolaboral desse grande contingente de cidadãos 
cerceados do direito de concluir a educação básica e de ter acesso a uma formação 
profissional de qualidade.  

 

Neste processo, cabe aos Institutos Federais de Educação assumir o compromisso 

frente ao desafio de formar seus professores, pois não basta abrir as portas da instituição aos 

cidadãos, é preciso investir na construção de uma ambiência que lhe possibilite desenvolver, 

criando espaços à participação efetiva.  Os docentes necessitam de formação. Não esporádica 

ou pontual, mas que lhe atraia para superação de antigas práticas de opressão, procurando 

caminhos à construção de uma educação libertadora. Assim, comungamos do pensamento de 

Freire & Shor (2011, p.67), ao afirmar que: [...] cabe àqueles cujo sonho político é reinventar 

a sociedade ocupar o espaço das escolas, o espaço institucional, para desvendar a realidade 

que está sendo ocultada pela ideologia dominante, pelo currículo dominante.” Este percurso, 

decididamente, implica na formação de professores, pois ninguém pode mostrar o que não 

percebe e nem mesmo oferecer o que não tem.  

A formação de professores, no entanto, em si já representa um desafio para os 

Institutos Federais de Educação, uma vez que historicamente eles têm se orientado para a 

perspectiva da formação profissional, que muitas vezes se pauta em propostas tecnicistas e 

pragmatistas, mas defendemos aqui - sem negligenciar a importância da formação profissional 

- que há de se resgatar e fortalecer o caráter essencialmente educativo da instituição, tantas 

vezes descuidadas desde o processo seletivo para docentes- que em alguns editais não exige 

formação pedagógica entre os seus critérios de pontuação - até os espaços de 

discussão/formação na dinâmica que ocorre no interior da instituição. Segundo Moura (2008, 

p. 31 ) 
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Esse é um problema estrutural do sistema educacional e da própria sociedade 
brasileira, pois, enquanto para exercer a medicina ou qualquer outra profissão  
liberal é necessária a correspondente formação profissional, para exercer o 
magistério, principalmente, o  superior ou a denominada educação profissional, não  

há muito rigor na exigência de formação na correspondente profissão – a de 
professor.  

Isso nos leva a fazer a seguinte reflexão: existe um conjunto de saberes inerentes à 
profissão docente que a justifiquem como tal? Se a resposta for sim, temos que fazer 
outra pergunta: por que, então, existe uma grande liberalidade no mundo do trabalho 
e na sociedade em geral no sentido de que outros profissionais que não têm a 
formação docente atuem como tal? Nossa resposta é: apesar de existir um conjunto 
de saberes próprios da profissão docente (VEIGA, 2002), essa não tem 
reconhecimento social e do mundo do trabalho compatível com sua importância 
para a sociedade, por isso não há esse rigor.  

 

Diante disto, compreendemos que é bastante pertinente refletir sobre a 

especificidade de ser professor.  

3. Formação de professores em questão: a identidade e a especificidade de ser professor 

A identidade da profissão docente é um dos temas mais relevantes para 

compreender os arranjos do contexto atual. Vivemos uma época em que as mudanças 

ocorrem em um ritmo frenético e esta dinâmica acaba afetando toda a estrutura social. Os 

conceitos são reformulados a partir desta dinâmica, como o de família e de escola. O que por 

sua vez altera as expectativas frente aos diversos sujeitos, o que incide na desconstrução e 

reconstituição da identidade.  

Brzezinski (2011) nos alerta que as identidades são produtos sociais ligados a 

contextos culturais que as delineiam constantemente. Quanto a isto esclarece: 

[...] a identidade é coletiva, porque, mesmo construída de dentro para fora, é plena 
de múltiplas determinações de cultura, do grupo social, das circunstâncias. Não se 
trata de uma identidade a-histórica, o sujeito está localizado no tempo e no espaço 
de uma determinada sociedade e a dialética se manifesta nas mútuas determinações 
entre o sujeito e essa sociedade. (BRZEZINSKI, 2011, p.19) 

 

 Roldão (1999) declara que vivemos em um período em que não há clareza quanto 

à natureza da função do professor. A autora explicita a diferença entre ser funcionário 

(caracterizado pela dicotomia entre o pensar e o fazer, baseado na dependência e heteronomia 
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frente à estrutura institucional) e profissional (qualificado pela autonomia, sentimento de 

pertença a um grupo social, domínio e a produção de um saber específico). E denuncia que o 

professor se encontra em estado híbrido de semi-profissionalidade.  Para superação da 

situação, defende maior participação dos docentes na gestão do currículo e a vivência da 

coletividade. 

Quanto à especificidade de ser professor, Roldão (2007) alega que, como existe 

nas outras profissões, há uma especificidade no conhecimento profissional relativos à 

docência e o que a caracteriza é a ação de ensinar, sendo este um conceito mutável, não 

consensual e não restrito à instituição escolar.  A pesquisadora portuguesa clarifica que o 

conhecimento profissional docente é fruto de uma construção histórico-social em permanente 

evolução. Posiciona-se, no entanto, contra a perspectiva pragmatista que tem sido expandido 

na educação:  

A ênfase praticista, que tem dominado a cultura profissional dos professores, não 
contribui, a meu ver, para o crescimento desta profissão, tanto mais necessária 
quanto o mundo actual, dito sociedade da informação, está longe de ser um mundo 
do conhecimento, e muito menos de conhecimento para todos. Que a informação se 
torne conhecimento e que o conhecimento seja algo democraticamente acessível, 
num mundo em que conhecer é poder, depende em larga medida deste novo salto na 
profissionalização dos professores: a afirmação e o reforço de um saber profissional 
mais analítico, consistente e em permanente actualização, claro na sua 
especificidade, e sólido nos seus fundamentos.  

 

Brzenzinski (2008) também contribui à reflexão. Segundo a autora, a 

profissionalização é processo histórico, dialógico e permanente de constituição da profissão 

que se desenvolve em diversos espaços. Este processo abrange tanto a profissionalidade (que 

está relacionada ao domínio, aquisição de um repertório necessário ao exercício competente 

da profissão), quanto o profissionalismo. Segundo a autora, “o profissionalismo, por sua vez, 

pode ser conceituado como o desempenho competente e compromissado de deveres e 

responsabilidades no exercício da profissão do magistério”. (BRZENZINSKI, 2008, p. 1150). 

Assim, o profissionalismo é caracterizado pela práxis, pelo assumir sua identidade 

profissional – esta sendo fruto da vivência da coletividade.  

A vivência da coletividade, o domínio competente do saber profissional nos 

remete a necessidade de formação permanente, embora reconheçamos que assim como a 

educação não é solução para todos os males, a formação docente, embora imprescindível, não 
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apresenta propriedades mágicas. Precisa vir acompanhada das condições necessárias à sua 

eficácia.  Segundo Nóvoa (1992, p.28) 

[...] da mesma maneira que a formação não se pode dissociar da produção de saber, 
também não se pode alhear de uma intenção no terreno profissional. As escolas não 
podem mudar sem o empenhamento dos professores, e estes não podem mudar sem 
uma transformação das instituições em que trabalham. O desenvolvimento 
profissional dos professores tem de estar articulado com as escolas e os seus 
projetos. 

 

É fundamental lutar pelo direito à formação, mas não basta ser uma formação 

qualquer, objetivando apenas a melhoria das estatísticas. Inegavelmente o investimento na 

formação profissional tem sido considerável nos últimos tempos. Há um aumento de 

disponibilidade de cursos lato e stricto sensu aos docentes, que são importantíssimos, embora 

insuficientes. Reivindicamos o direito da vivência da coletividade da ambiência formativa 

que ocorre também no interior da instituição, reconhecemos que “a organização das escolas 

parece desencorajar um conhecimento profissional partilhado dos professores, dificultando o 

investimento das experiências significativas nos percursos de formação e a sua formulação” 

(NÓVOA, 1992, p.26). De forma que afirmamos que:  

práticas de formação continuada organizadas em torno dos professores individuais 
podem ser uteis para aquisição de conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o 
isolamento e reforçam uma imagem dos professores como transmissores de um 
saber produzido no exterior da profissão. Práticas de formação que tomem como 
referência as dimensões colectivas contribuem para emancipação de uma profissão 
que é autônomo na produção de seus saberes e dos seus valores. (NÓVOA, 1992, 
p.27) 

 

Entendemos, portanto, que quando se fala em direito à formação, há de se 

especificar as características/estruturas desta proposta, para não correr o risco de um alto 

investimento não alcançar os resultados pretendidos, principalmente quando não há clareza 

quanto às necessidades de determinado grupo. Assim defendemos que: 

[...] uma estratégia de formação promotora do desenvolvimento profissional dos 
professores implicará a consideração das necessidades reais dos professores; a 
implementação de práticas de formação que valorizem o seu conhecimento e que 
possibilitem a sua reconstrução de modo significativo; o incremento de modalidades 
centradas nas análises e investigação da prática e a organização da formação em 
torno de um projeto formativo, individual e colectivamente partilhado, propiciador 
de uma maior e melhor compreensão do trabalho docente. (FLORES, 2000, p. 162) 
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 Considerando a especificidade dos Institutos Federais de Educação, pode-se 

afirmar que o desafio é significativo, uma vez que as práticas pragmatistas encontram na 

Educação Profissional espaço propício à sua proliferação, como tão bem já denunciou Ramos 

(2002). Para constituir-se como Instituto Federal e efetivar as determinações registradas em 

sua Lei de criação, Lei número 11.892/2008, a Rede Federal de Educação precisa investir na 

formulação de um novo perfil. E neste processo, a formação docente (destinadas tanto aos 

seus servidores quanto aos professores externos) precisa ser repensada, para que se avance na 

ação de democratizar a instituição que é pública e corresponder à nova responsabilidade de 

formar professores.  

Nesta perspectiva, a formação docente para atuar no Proeja não pode ser 

desconsiderada, pois o êxito do programa - ao garantir-lhes o direito à educação com 

qualidade social e a uma boa formação profissional - pode contribuir para a mudança de vida 

de milhares de cidadãos brasileiros. Para isto, não basta ao docente da Rede Federal de 

Educação, ter domínio técnico, necessita acreditar na proposta , posicionar-se politicamente e 

capacitar-se pedagogicamente. Necessita mais que ser doutor ou mestre, se tornar um 

professor coerente, encharcado de sonhos possíveis (FREIRE, 2011, c).  

4. Os desafios da formação docente para atuar no Proeja 

O caminho escolhido para a formação docente especificamente para atuar no 

Proeja, não pode destoar do projeto da organização, pois há de se pensar a instituição como 

um todo e seus profissionais como parte integrante do processo da dinâmica de formulação da 

identidade institucional. Posicionamento que encontra consonância em Moura (2006, p.83):  

[...] como ponto de partida, que a formação dos profissionais para o Ensino Médio 
Integrado na modalidade EJA deve guardar suas especificidades, mas também 
precisa estar inserida em um campo mais amplo, o da formação de profissionais 
para a EPT, pois se trata de uma nova modalidade dentro de um tipo de oferta já 
existente.  

Pensar a formação institucionalmente não é tarefa fácil, mas é fundamental. 

Moura (2006, p.85) acrescenta ao defender que: “[...] é necessário fazer esforços em três 

dimensões distintas e igualmente importantes. A formação daqueles profissionais que já estão 

em exercício, os que estão em processo de formação e os que iniciarão sua formação como 

profissional do campo da EPT.”.  



12	  

	  

É preciso elaborar com o coletivo ( e não para o coletivo) os rumos que a 

instituição irá percorrer. Moura (2008, p. 85/86) apregoa que:  

 [...] essa formação, dentre outros elementos, deve contemplar três eixos 
fundamentais:  

a) conhecimentos específicos de uma área profissional;  

b) formação didático-político-pedagógica; 

c) integração entre a EPT e a educação básica. 

Esses três eixos devem interagir permanentemente entre si e estarem orientados a 
um constante diálogo com a sociedade em geral e com o mundo do trabalho. Tais 
eixos devem ainda contemplar:  

a) as relações entre Estado, sociedade, ciência, tecnologia, trabalho, cultura, 
formação humana e educação; 

b) as políticas públicas e, sobretudo, educacionais de uma forma geral e da EPT em 

particular;  

c) o papel dos profissionais da educação, em geral, e da EPT, em particular; 

d) a concepção da unidade ensino-pesquisa; 

e) a concepção de docência que se sustente numa base humanista; 

f) a profissionalização do docente da EPT: formação inicial e continuada, carreira, 

remuneração e condições de trabalho;  

g) o desenvolvimento local e inovação.  

 

Além da formação para atuação como docente dos cursos técnicos e superiores, é 

preciso assumir a função de formador de professores. Sobre isto Moura (2006, p.86) pontua: 

Com relação especificamente à oferta em questão – Ensino Médio Integrado na 
modalidade EJA –, ao se tratar de um novo domínio educacional, coincidimos com 
o Documento Base do PROEJA (MEC, 2006a), que aponta para a necessidade de 
que essa formação precisa ser pensada, inclusive, na perspectiva da formação de 
formadores, com o objetivo de formar um quadro de profissionais nessa área 
educacional. Além disso, é necessário produzir conhecimento nesse novo campo e, 
para isso, deve-se estimular a criação de grupos de pesquisa e programas de pós-
graduação vinculados à formação desses profissionais.  
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Com intuito de formar professores e formadores de professores para atuar no 

PROEJA, uma iniciativa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 

da Educação (SETEC/MEC) promover pós-graduação lato sensu PROEJA, cuja primeira 

edição ocorreu em 2006 e que, segundo os documentos de Ações do Proeja, foi desenvolvida 

em quatro edições. Segundo o documento disponibilizado portal do MEC:   

O objetivo central da especialização é capacitar profissionais e produzir 
conhecimento para que reflitam e exercitem a integração da educação profissional 
com a educação de jovens e adultos, tendo em vista o caráter inovador desta 
proposta. Para esta primeira ação de capacitação foram descentralizados, aos 15 
pólos, R$ 3.734.275,30, visando a capacitação de aproximadamente 1400 
educadores, gestores e técnicos administrativos. (BRASIL, 2013, p.1) disponível: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288&I
temid=562 

 

No ano de 2007 foram investidos R$ 3.661.742,91 (três milhões, seiscentos e 

sessenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), em 2008 foi 

R$ 8.975.288,19 (oito milhões, novecentos e setenta e cinco mil e duzentos e oitenta e oito 

reais e dezenove centavos), em 2009 R$7.632.802,12 (sete milhões, seiscentos e trinta e dois 

mil, oitocentos e dois reais e doze centavos). Quanto aos anos 2010, 2011, os documentos não 

divulgam os valores.  

De forma que é possível verificar que investimentos foram feitos também no 

sentido de elaboração de documentos referenciais para o Proeja, oferecimento de cursos de 

curta duração e organização de encontros para discussão sobre o programa. Ações como esta 

são interessantes, mas não atingem boa parte dos docentes dos Institutos, principalmente os 

selecionados durante o período de expansão, pois há um número considerável de mestres e 

doutores e provavelmente não terão interesse em especializações ou cursos de pequena 

duração. 

E ainda segundo Moura (2006, p.87/88): 

esse curso de especialização, espera-se, dentre outros aspectos, formar um corpo de 
formadores de futuros formadores. Igualmente importante é que esse seja um espaço 

de construção do conhecimento e de gestão de propostas de intervenção na realidade 
concreta de cada um dos profissionais-cursistas e dos professores envolvidos nos 
respectivos.  
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Assim, corre-se risco, também de que professores desconhecedores da realidade da Educação 

de Jovens e Adultos, sem terem vivenciado a práxis, ministrem disciplinas nos já citados 

cursos.  Ninguém imagina como um cirurgião sem experiência teórico-prática possa ensinar 

ao jovem médico como realizar procedimentos cirúrgicos, no entanto, isto é uma constante na 

educação. O movimento de partir do concreto para pensá-lo e retomar ao concreto-pensado 

não pode ser negligenciado em nenhum processo de formação. Aqui não defendemos a 

supremacia da prática ou mesmo da teoria, mas sua junção, a práxis compreendida como “(...) 

a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 

superação da contradição opressor-oprimidos.”(FREIRE, 2011, p.52,a)  De forma que 

reconhecemos que  

[...] a prática não fala por si mesma, e os fatos práticos – como todo fato – têm que 
ser analisados, interpretados, já que não revelam seu sentido a uma observação 
direta e imediata, ou a uma apreensão intuitiva. O critério de verdade está na prática, 
mas só se o descobre numa relação propriamente teórica com a prática mesma. 
(VALQUEZ, 1977, p.157) 

 

Mesmo persistindo na oferta da especialização, que não é uma ideia ruim, mas 

talvez não atenda a necessidade de formação no interior dos institutos federais, é preciso que 

esta não seja uma ação isolada, pontual e nos moldes pragmatistas. Moura (2006, p. 88/89) 

alerta que  

[...] a proposta desse curso de pós-graduação lato sensu está voltada para a formação 
de profissionais que poderão desencadear processos institucionais voltados para a 
formulação, gestão e execução de cursos de Ensino Médio Integrado na modalidade 
EJA, assim como para a criação de grupos de pesquisa voltados para a produção do 
conhecimento nesse domínio. 

Entretanto, essa não pode ser uma ação isolada, sob pena de constituir-se em mais 
uma iniciativa pontual e, portanto, sujeita à descontinuidade. Para que isso não 
ocorra, é fundamental identificar e garantir fontes de financiamento para a 
continuidade de ações dessa natureza. Inclusive, porque é a partir da constituição, 
consolidação e sistematização dessas ações que se constituirão os grupos de 
pesquisa associados aos processos de formação docente. Além disso, apesar da 
grande maioria dos cursistas que farão as especializações serem docentes, 
verificamos que esse curso não está orientado para a formação específica do docente 
dentro das diversas disciplinas que integram as áreas profissionais da EPT, sendo 
necessário avançar também nessa perspectiva em futuras ações.  
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Por outro lado, há de se considerar a resistência à atuação na Educação de Jovens 

e Adultos é real. Haja vista a grande rotatividade dos professores e as reivindicações da 

CONAE 2014 caminharem para a tentativa de permanência do professor nesta modalidade de 

ensino, pois normalmente, nas redes estaduais e municipais, os professores apenas completam 

a carga horária nestes cursos e os abandonam assim que surgem outras oportunidades. Na 

Rede Federal de Educação não é muito diferente. Há resistência e não podemos ocultá-la, mas 

enfrentá-la. É preciso criar mecanismos de valorizar o professor que assume este desafio e se 

compromete na luta pela garantia de educação de qualidade para aqueles sujeitos que tiveram 

sua cidadania negada. Acreditamos que ele precise de um tempo maior de formação e 

planejamento e de outras formas de valorização do seu trabalho. Afinal, a legislação abriu as 

portas para cidadãos, mas isto não significa que a educação se dará pela vivência da 

cidadania. De forma que compreendemos “[...] a luta pela libertação implica uma luta prévia: 

a luta pela aceitação da própria luta somente como a assumimos. É assim que nos libertamos 

ou não. A liberdade, sem a qual não podemos ser, não é dádiva que imploramos, mas 

conquista por que lutamos.” (FREIRE, 2012, P. 134) 

É preciso investir para que o docente perceba a dimensão essencialmente política 

da educação e se posicione. A partir desta tomada de posição, se fundamente pedagógica e 

cientificamente com coerência, distinguindo práticas decorrentes da educação bancária e 

libertadora. Segundo Freire (2011):  

[...] enquanto a prática bancária, [...] implica uma espécie de anestesia, inibindo o 
poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter 
autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade. A 
primeira pretende manter a imersão: a segunda, pelo contrário, busca a emersão das 
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. (p.97/98 - a) 

Ao se pensar a formação do professor, se faz necessária a clareza de que o Pensar 

Certo, não é algo espontâneo ou natural, exige comunhão e solidariedade entre os pares e  

reflexão crítica sobre a prática. (FREIRE, 2011 c)  

De forma que na luta pela democratização da escola pública, encontramos em 

Paulo Freire elementos que nos ajudam a pensar uma instituição em que o aluno é 

reconhecido como protagonista de seu processo epistemológico, pois para Freire (2011, p. 

116, a) “a educação autêntica [...] não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, 

mediatizados pelo mundo.” Então, vamos à Freire.  
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5. Contribuições de Paulo Freire à formação de professores  

Um dos primeiros aspectos a ser considerado, num processo de formação docente, 

provavelmente seja a superação do mito da culpabilidade individual, decorrente da teoria 

neoliberal, pela instauração de estruturas socioeconômicas que necessariamente desrespeitam 

os direitos básicos dos cidadãos e ainda colocam sobre ele a responsabilidade pelo fracasso 

social. Em contrapartida, para Freire (2011, a), a opressão vivenciada por milhões de pessoas 

no mundo é resultado do processo de desumanização instaurada pelos opressores para 

garantir continuação de estruturas que beneficia a poucos a custos do sofrimento de muitos. A 

desumanização, no entanto, não é algo predestinado, cujo rumo seja instransponível. Se assim 

o fosse: 

A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos 
homens como pessoas, como “seres para si”, não teria significação. Esta somente é 
possível porque a desumanização, mesmo que  um fato concreto na história, não é, 
porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injustiça que gera a violência 
dos opressores e esta, o ser menos. (FREIRE, 2011, p.41, a ) 

Acreditamos, portanto, ser crucial que os docentes que atuam no Proeja 

enxerguem em seus discentes: pessoas de quem foram retirados o direito à educação de 

qualidade, despojadas de vários outros direitos e que, normalmente, aceitaram a culpa que na 

verdade é fruto das estruturas socioeconômicas. Mesmo cientes deste perverso sistema, não 

lhes cabe o fatalismo, pois a crença de que é possível mudar os rumos da história é condição 

para se continuar lutando, pois a “libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis 

de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela.” 

(FREIRE, 2011 a, p. 43)  

Nesta perspectiva, o docente precisa assumir sua opção política e compreender 

suas implicações frente o fazer pedagógico e sua vida como um todo. A indiferença ou 

imparcialidade não lhe cabe. Assim, “[...] o trabalhador social não pode ser um homem neutro 

frente ao mundo, um homem neutro frente à desumanização ou humanização, frente à 

permanência do que já não representa os caminhos do humano ou à mudança destes 

caminhos.” (FREIRE, 2011, p.63, a) 
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Cabe-lhe, além de primar pela sua profissionalidade e  buscar desempenhar suas 

funções com profissionalismo,  o  testemunho – que  implica na busca pela aproximação da 

prática com o discurso -  de suas opções políticas-pedagógicas, pois 

um professor que não leva a sério sua prática docente, que, por isso mesmo, não 
estuda e ensina mal o que mal sabe, que não luta para que disponha de condições 
materiais indispensáveis à sua prática docente, se proíbe de concorrer para a 
formação da imprescindível disciplina intelectual dos estudantes. Se anula, pois, 
como professor. (FREIRE, 2011 d, p. 115) 

Por outro lado, é fundamental a clareza de que a educação não é a alavanca da 

transformação e da mesma forma que a escola não é necessariamente a reprodutora da 

ideologia opressora e que cabe o docente salvar a pátria. (Freire, 2011, c). O docente não 

pode nem se enxergar como um super-herói e nem os discentes como dignos de pena, pois o 

respeito às conquistas de um povo, seu universo cultural e seu processo epistemológico, 

aliados à idéia de que “não faço pelo povo, mas com o povo” é um dos pré-requisitos para 

construção de uma educação como prática de liberdade.  Esta exige compromisso sério e 

competência de quem se engaja na luta, pois não é tarefa fácil restituir o protagonismo do 

processo cognoscente aos discentes e ir além do discurso intelectualizado.  Freire (2011) nos 

orienta: 

Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como 
homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão e a ação se 
impõem, quando não se pretende, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma 
histórica de ser do homem.  

Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas 
condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível 
puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se 
realmente reflexão, conduz à prática. (p. 72/73). 

 

O diálogo é um dos elementos necessários à pedagogia libertadora. Ele, no 

entanto, exige uma relação horizontal, de respeito, de escuta, de valorização. Segundo Freire 

(2011),  

nosso papel não é de falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la 
a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de 
que a sua visão do mundo, que se manifesta nas varias formas de ação, reflete a sua 
situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não pode 
prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer “bancária” 
ou de pregar no deserto. (p. 120 ) 
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No mesmo sentido, é preciso compreender que a opressão é algo real na vida 

daqueles cidadãos, encontrando-se “hospedada” em suas crenças mais profundas, e que 

superá-la não é tarefa fácil, pois “inseguros na sua dualidade de seres “hospedeiros” do 

opressor, de um lado, recharçando-o; de outro, atraídos por ele, em certo momento da 

confrontação entre ambos, é fácil àquele poder obter resultados positivos de sua ação 

divisória. ”(FREIRE, 2011 a, p.195) 

Além deste aspecto político, há de se buscar a coerência na prática pedagógica, 

procurando fomentar a curiosidade epistemológica - que caracteriza o protagonismo do 

sujeito frente ao objeto cognoscível – sem a qual não há apropriação real do conhecimento. 

Assumindo a tarefa do docente de não apenas se ensinar conteúdos, superando a idéia de que 

ensinar é transmitir conhecimento, mas de ensinar Pensar Certo. Este implica: em respeitar o 

senso comum – mas não supervalorizá-lo e sem ultrapassá-lo – valorizando o universo 

cultural do educando; respeito sua capacidade criadora; na busca da coerência pelo educador, 

também em sua humildade e na sua rigorosidade metódica. (Freire, 2011, c) É preciso, 

compreender que “o conhecimento mais sistematizado é indispensável à luta popular [...], 

mas esse conhecimento deve percorrer os caminhos da prática.” (FREIRE, NOGUEIRA, 

1989, p.25) 

Respaldados em Freire e Shor (2011) reivindicamos tanto a garantia da vivência 

da coletividade - pertinente ao processo formativo, para a superação conjunta das estruturas 

opressoras, porque o processo de libertação não incide na solidão ou isolamento - ; quanto 

que a dimensão estética não seja negligenciada no processo de formação continuada de 

professores – visto que aspectos que envolvem desde a tonalidade de voz, a arte, a 

criatividade fazem parte da profissionalidade que deve ser apropriada pelos docentes.   

Vale ainda ressaltar os saberes necessários à prática educativa apresentados por 

Freire (2012, c), ensinar exige: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes dos 

educandos; criticidade; estética e ética; corporificação das palavras pelo exemplo; risco, 

aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a 

prática; reconhecimento e a assunção da identidade cultural; consciência do inacabamento; 

reconhecimento de ser condicionado; respeito à autonomia de ser do educando; bom senso; 

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão da realidade; 

alegria e esperança; convicção de que a mudança é possível; curiosidade; segurança, 
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competência profissional e generosidade; comprometimento; compreender que a educação é 

uma forma de intervenção no mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de decisões; 

saber escutar; reconhecer que a educação é ideológica; disponibilidade para o diálogo; e 

querer bem aos educandos.  

Diante do grande desafio de atuar no Proeja, em encontro a uma educação 

libertadora, reiteramos que defendemos uma política de formação docente continuada que se 

desenvolva também no interior da instituição, com espaço e tempos definidos, pois 

compreendemos que  

a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar certo sobre o fazer. O saber que a 
prática docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente 
produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade 
metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber 
que a rigorosidade procura. (FREIRE, 2011 c, p.39) 

 

6.Conclusão 

 

Os Institutos Federais de Educação para cumprir com as diversas funções que lhe 

foram atribuídas necessita investir na reformulação de sua identidade institucional bem como 

na de seus servidores. A fim de superar a perspectiva restrita ao pragmatismo, precisa buscar 

caminhos ao processo de profissionalização de seus docentes. 

Uma atenção, no entanto, deve ser empregada à oferta do Proeja, pois a garantia 

do acesso não assegura o êxito do programa. É preciso investir na formação docente para que 

além de assumir o posicionamento político, compreendam e concretizem um fazer pedagógico 

coerente com ele (investindo na profissionalidade e atuando com o profissionalismo). Neste 

processo, a oferta de especialização Proeja e cursos de curta duração não atendem a 

necessidade de formação do corpo docente da Rede Federal de Educação, que apresenta um 

número considerável de mestres e doutores.  

Neste sentido, há de se buscar meios de “conquistar” estes profissionais e  

valorizá-los. Dentre as várias possibilidades, é imprescindível  repensar tempos e espaços 
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institucionais para a vivência da coletividade – tão necessária a formulação de identidade 

profissional e à práxis.  

A pesquisa realizada, como era de se esperar, não esgotou os propósitos 

especificados para o trabalho. Ainda há muito a ser estudado, contudo, ficou a certeza de que 

Paulo Freire ainda tem muito a contribuir para o enfrentamento do desafio dos Institutos 

Federais de Educação na formação de professores, especialmente ao que se refere ao processo 

de profissionalização dos docentes para lutar pelo êxito do Proeja. Vale ressaltar que 

democratizar a escola pública e mudar o rumo da história é possível, mas não permite o 

individualismo, pelo contrário, exige posicionamento político, vivência da coletividade, 

diálogo, conscientização, comunhão, solidariedade, esperança, respeito, amorosidade, 

competência pedagógica e, claro,  muito trabalho.  Tudo isto numa perspectiva de concretude 

da cidadania tanto para os educadores quanto para os educandos. Nem mais, nem menos. 
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