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Com base nos dados colhidos em relatos de memória (instrumento 01) de 5 

professores da modalidade de ensino EAJA Proeja Fic /PRONATEC da Escola 

Municipal Jalles Machado de Siqueira nos propomos a desenvolver uma análise 

qualitativa do perfil desses docentes. Mesmo sendo esta uma amostra pequena diante do 

quadro de professores da instituição, percebemos que alguns pontos relevantes em suas 

falas podem nos auxiliar na compreensão de aspectos importantes no que diz respeito à 

formação desses profissionais, suas concepções sobre o ensino atual e sobre a formação 

que receberam, suas práticas pedagógicas, anseios e expectativas quanto ao Proeja- 

Fic/Pronatec.  

Também por hora tomaremos outro instrumento de análise (instrumento 02), 

que foi estendido a todos os professores dessa modalidade. Este segundo elemento de 

análise foi obtido por meio da indagação sobre o pertencimento de classe e a 

escolaridade de alguns familiares do quadro docente, pais, avôs e avós, irmãos e irmãs.  

Somado aos dados trazidos nos docente, pais, avôs e avós, irmãos e irmãs.  Somado aos 

dados trazidos nos memoriais, esse material de pesquisa pode nos fornecer outros dados 

que possibilitem uma reflexão mais aprofundada sobre os aspectos acima citados, além 

de outros que possam emergir.  

De acordo com o que vem sendo apurado até o momento, optamos como ponto 

inicial de análise o pertencimento de classe desses professores. Observamos que os avós 

de dois dos analisados tiveram curso primário completo, dois tiveram o ensino 

fundamental incompleto e um teve seus avós apenas alfabetizados. Quanto aos pais, uns 

fizeram apenas o primário, outros o ensino fundamental incompleto, outros completo, 

os pais de um fizeram o ensino médio, a mãe de um professor teve Curso Superior e o 



pai o ensino médio. Quanto às profissões desses pais, mães, avôs e avós de professores 

foram diversas, no entanto, grande número das mulheres eram donas de casa, sendo que 

apenas uma mãe era professora; os pais  fazendeiro, comerciante, caseiro de chácara  e 

apenas um Tabelião de Cartório, sugerindo grande ligação desses ao meio rural ou a 

cidades interioranas.  

Já entre os irmãos desses professores, verificamos um aumento significativo 

do grau de escolarização dos mesmos em relação aos pais e avós, sendo que dentro de 

um total de 21 irmãos e irmãs, 12 chegaram a cursos superiores, aproximadamente 8 

chegaram ao Ensino Médio e apenas 1 no nível fundamental. Verificamos na geração 

atual um aumento gradativo na escolarização, ou seja, os professores, seus irmãos e 

irmãs tiveram mais acesso à escola que seus ascendentes. Acompanhado desse fato, 

houve o deslocamento dessas famílias do meio rural para o interior, e dos professores e 

seus irmãos do interior para a capital; 

“Nós morávamos na fazenda e eu estudei até a 3ª série primária em uma 

escola da zona rural (...) Vindo para a cidade fui estudar em uma escola dirigida por 

freiras...”. M1 

“Eu nasci na zona rural, onde morei até os 7 anos de idade em que entrei 

na escola. Fiz testes no Grupo Escolar Melo Viana (Monte Carmelo) onde ingressei na 

2ª série”. M2 

“Estudei nos primeiros anos em escolas públicas no interior de Goiás”.M3 

“O ensino médio foi em Goiânia”. M3 

Observando este aspecto, podemos inferir uma proposição, que as pessoas, 

já sem perspectivas em suas áreas de atuação no campo ou no interior, migravam ou 

enviavam seus filhos para as cidades de interior ou capitais em busca de novas 

possibilidades e também de estudos. Esta proposição reforça-se por ser bastante comum 

entre as pessoas a visão de que a escola representa um trampolim para a ascensão social, 

talvez seja este um dos motivos que levou  alguns professores a saírem de suas áreas de 

origem para as regiões urbanas. 

Ainda em análise a esse item, pertencimento de classe e grau de 

escolaridade dos familiares, verificou-se que na maioria dos casos, o professor da EAJA 

provém de famílias de baixa renda. Embora nos memoriais a renda familiar e as 

condições de vida material não estejam explicitadas, podemos obter essa informação de 

maneira indireta no instrumento 01 ou no instrumento 02. Observa-se que algumas das 



ocupações de pais e de mães dos professores, nos revelam indiretamente a baixa renda 

familiar e o pertencimento de classe dos professores do Proeja Fic/PRONATEC.  

 

 

 

 

 

 

 


