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Análise dos relatos de memória dos professores da EAJA Proeja-Fic /Pronatec 

 

Com base nos dados colhidos em relatos de memória (instrumento 01) de 4 

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

Municipal Abrão Rassi nos propomos a desenvolver uma análise qualitativa do perfil 

dessas 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 dessas 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 (9 professores, incluindo a 

professora coordenadora). 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 

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.  

Mediante o que vem sendo apurado até o momento, optamos como ponto 

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

e avós de todos os analisados tiveram, em geral, baixo grau de escolaridade, sendo que 

apenas as mães de dois professores tiveram a oportunidade de cursar o Ensino Médio 

completo, ficando a maioria dos pais e mães desses professores com o Ensino 

Fundamental inconcluso. Entre os avós desses professores, o índice de acesso à 

escolarização mostrou-se ainda mais restrito, uma vez que a maioria frequentou apenas 

os primeiros anos da alfabetização e muitos sabiam ler, escrever e realizar operações 

sem terem frequentado escola. Apenas um dos avós fez o curso superior de 

Agrimensura. As profissões desses pais, mães, avôs e avós de professores foram 
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diversas, no entanto, grande número das mulheres eram donas de casa, alguns dos pais 

eram horticultores, pecuaristas, lavradores ou comerciantes, 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 46 irmãos e irmãs, 26 chegaram a cursos superiores, aproximadamente 15 

chegaram ao Ensino Médio e apenas 4 ficaram no nível fundamental, sendo que apenas 

1 dos irmãos não frequentou a escola. 

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 das famílias do meio 

rural ou do interior para a capital, que segundo relatos, esse movimento se deu pela 

busca de escolarização para os filhos;  

“Meus pais vieram para a cidade grande para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar”. M1  

“Essa trajetória envolveu mudança da família do interior para a Capital goiana e com isso, houve 

certa instabilidade financeira que se agravou quando meu pai deixou de ser o provedor financeiro da 

família.” M 4 

Observando este aspecto, podemos inferir uma proposição, que os pais, já 

sem perspectivas em suas áreas de atuação no campo ou no interior, migraram para as 

capitais em busca de novas possibilidades e também de estudo para os filhos. 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 os pais de alguns professores a saírem de suas áreas de origem para as regiões 

urbanas, mesmo que isso representasse a curto e médio prazo para as famílias grande 

esforço de adaptação e até mesmo uma queda “temporária” na renda familiar. 

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. Com certeza, horticultor, 

motorista, dona de casa, funcionário público, garimpeiro, auxiliar de enfermagem, que 

são 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.  
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Também o fato de algumas professoras terem que trabalhar ainda na 

adolescência evidencia a baixa renda familiar. Em outros momentos a dificuldade em 

pagarem a universidade, andarem de transporte urbano e serem em alguns casos 

provenientes de escolas públicas são pontos que nos sugerem tais condições. Reveladas 

em alguns comentários das professoras: 

“Foi uma época boa, mas bastante corrida, andava muito, percorria Goiânia, de ponta a ponta de 

ônibus, foram lutas incessantes até me formar.” M1 

“Aos 15 anos comecei a trabalhar na recepção da escola e me deram uma turminha de crianças 

para lecionar. Aos 17 anos já trabalhava com ensino médio e cursinho e ainda em Centro de Línguas.” 
M3 

Considerando que professores desta modalidade são advindos de famílias de 

baixa renda ou da classe média, buscamos relacionar o pertencimento de classe com as 

concepções desses educadores sobre o ensino e sobre os seus educandos. Assim, 

levantamos duas indagações especulativas a fim de nos conduzirem a mais reflexões:  

 Este professor vê em seus alunos representantes de sua própria 

classe social e esse fato os conduz a trabalharem no sentido de 

auxiliá-los a se desenvolver tanto pedagogicamente como em todos 

os sentidos do bem viver? E com esse nível de consciência, o 

docente busca a dialogicidade em suas aulas e o aprofundamento em 

estudos que sejam significativos para esses educandos, visando que 

eles conquistem seus espaços sociais e possivelmente a organização 

para a luta de classe?  

 Ou esse professor sente-se diferenciado da maioria, uma vez que 

tudo que conseguiram foi por esforço, e por terem em si mesmos os 

referencias, veem em seus alunos pessoas pouco esforçadas, 

preguiçosas e até mesmo incapazes? Assim, desenvolveram uma 

consciência que favorece a manutenção da relação opressor-

oprimido. 

A vida do professor, seu pertencimento de classe, suas lutas pessoais, seu 

esforço por conseguir uma formação e a classificação em um concurso público 

interferem de uma forma ou de outra na sua atuação desse docente. Mas, talvez esta seja 

uma questão que difere de indivíduo para indivíduo, no entanto, é um elemento forte de 

reflexão e que pode ser explorado nos cursos de formação de docentes. 
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Outro ponto que queremos ressaltar é quanto à concepção de ensino adotada 

como correta pelos professores, dado que tem estreita ligação à concepção do ensino 

enquanto transformador da sociedade. Alguns professores acreditam no poder 

transformador da escola sobre os alunos e veem no ensino uma formação para vida e 

não somente uma retórica unidirecional de conteúdos de diversas áreas. A exemplo, a 

afirmação a seguir: 

“E é isso que nos faz pessoas cada dia melhores construindo cidadãos do bem para quem sabe um 

dia termos uma sociedade mais justa, politizada, solidária e que se preocupe mais com o bem do 

outro, pois o saber é uma arma poderosa que deve ser bem conduzida para gerar bons frutos.”M1 

Outros professores concebem o ensino tradicional como o melhor, 

ressaltando em algumas falas a superioridade desse ensino, o conteudismo como 

importante e as cartilhas como bons materiais didáticos, até mesmo acreditam na 

importância dos castigos e das professoras bravas e rígidas. 

“Fui alfabetizada com a Cartilha Caminho Suave. Não sei se vão me crucificar, mas não sou 

contra as cartilhas da minha época. Também não vou julgar aqui o Ciclo, mas tenho minhas 

ressalvas com relação a esse novo sistema de alfabetização e letramento”. M 2 

Devemos intervir para refletir que o professor que passou por castigos na escola e 

aceitou os castigos não devem simplesmente ser considerados retrógrados ou alienados. 

São seres humanos que buscam o encontro de si mesmos nos vários âmbitos da 

sociedade, especialmente na escola. São pessoas que se adaptaram àquela situação 

desumana por não se verem em condições de lutarem contra ela. A  força do “carrasco” 

faz o ser humano pensar que o erro está nele mesmo e não no dominador, é quase como 

uma síndrome de Estocolmo, em que as vítimas são compreensivas e até mesmo 

amorosas com os seus algozes. 

“Tinha aluno que chorava de medo, tremia. Uma vez ela quebrou uma régua de madeira fina na 

cabeça de um colega meu. Era aquela história, nariz no quadro como castigo, ajoelhados num 

tapete de madeira com tampinhas de garrafa viradas pra cima, mas foi com essa professora que 

aprendi a ser mais atenta, pois sempre fui comportada, mas muito desatenta (hoje talvez fosse 

diagnosticada como Déficit de atenção)”. M 2 

As escolas muito rígidas e as professoras bravas foram marcas que todos 

carregaram. Resta-nos fazer a psicanálise do espírito, assim como fez Gaston Bachelard 

com os cientistas, para podermos refletir sobre o que fizeram desse exemplo ruim e de 

que maneira essas marcas foram elaboradas por essas crianças que hoje são professoras. 

“A escola era grande e a professora era brava, eu tinha muito medo daquela professora, no 

terceiro dia de aula eu não queria mais frequentar aquele lugar, já tinha na época sete anos de 

idade. A escola passou a ser um tormento na minha vida. Estudei dois anos nessa escola, não 

tenho boas recordações do local”.  M 2 
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“O ensino médio fiz na Escola ... Lá tive excelentes professores, muito rígidos, mas excelentes. 

Foi uma escola onde tenho mais lembranças de professores do que de colegas”. M3 

“O forte dessa escola era a disciplina, muito rígida. Lembro-me de que uma vez eu e duas colegas 

fomos embora mais cedo sem autorização da escola, a medida foi suspensão por 3 dias e 

perdemos uma prova de matemática e a nota em nosso boletim foi zero, minhas duas colegas não 

conseguiram ser aprovadas nesse ano...” M4 

É muito comum nos relatos também a presença de ex-professores que 

marcaram positivamente as professoras ouvidas, e até em alguns casos as influenciaram 

na escolha profissional. 

“Comecei a estudar inglês ... aos 10 anos de idade. A minha primeira professora foi a minha 

inspiração”. M 3 

Das quatro professoras entrevistadas, nenhuma escolheu a docência como 

primeira opção profissional. Como podemos ver nas suas falas: 

“Penso nisso hoje, pois o meu sonho era passar no vestibular para Medicina, normalmente o 

adolescente é motivado por pessoas de fora, pelo sonho da família, pelo status social, entre 

outros”. M1  

“Sofri muito, estudei muito pra conseguir passar de ano, mas não consegui passar nos cursos de 

Bioquímica- Farmácia na Federal e nem Biomédicas na Católica. Fiz um semestre de cursinho e 

já havia mudado de ideia, passei para Administração de Empresas porque queria tentar concurso 

e entrar na Caixa Econômica. Naquele momento queria ser bancária”. M 2 

O fato de terem escolhido ser professoras só depois de algumas 

circunstâncias vivenciadas ou pelo amadurecimento individual, revela o quanto a 

escolha por ser professor é algo não muito incentivado pela família, ou seja, a docência 

já era vista como “bico”, profissão ruim e sem retornos financeiros. Mas, pelos relatos, 

essas profissionais já adquiriram maturidade suficiente para se reconheceram como 

valorosas na sociedade e também aprenderam a gostar de sua profissão. 

“... comecei a perceber que contava as horas pra chegar a hora de dar aula, os alunos gostavam 

das minhas aulas, meu trabalho estava sento elogiado e eu amando tudo aquilo. Eu havia me 

encontrado profissionalmente”. M 2 

A indignação pelas más condições de trabalho e pelos baixos salários se 

apresenta fortemente em todos os relatos. Assim, podemos estabelecer que mesmo 

gostando do que fazem, as professoras são conscientes da necessidade de mudanças e  

melhoras na educação básica.  

“Meus anos no Ciclo representam para mim muito aprendizado, mas ao mesmo tempo, um grande 

desgaste físico e mental. Salas de aulas muito cheias, falta de condições adequadas para realizar 

atendimentos individuais aos alunos, múltiplas necessidades de aprendizagem e pouca formação 

oferecida, professores que lidam com aspectos bem complicados, tais como a inclusão”. M 4 

“Nessas Memórias não salientei as frustrações da vida profissional, a falta de reconhecimento, o 

menosprezo por parte de outros profissionais, o salário insuficiente para um profissional formado 
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e que se dedica tanto aquilo que faz, esses percalços, todos já conhecem e não tiram de mim a 

força para seguir em frente. Tenho vontade de fazer Doutorado, quem sabe um dia”. M 1 

Saltam-nos aos olhos uma aspiração por melhorias futuras e também pela 

formação em nível de mestrado e doutorado. No entanto, os professores da EAJA 

muitas vezes estão na sua terceira jornada de trabalho do dia e, nessas condições, 

almejar tais cursos seria um sonho impossível. E ainda, os que conseguem fazer um 

doutorado geralmente abandonam a educação básica. 

“Em 2009 comecei a me preparar para o mestrado. Aliás, esse era um sonho que nunca 

abandonei. Para mim a formação continuada do professor é algo vital. Estudar é como 

reabastecer-se”. M 4 

Uma das professoras diz aprender muito com os colegas e nos cursos de 

formação continuada, inclusive na formação oferecida no Proeja Fic/Pronatec.   

“Tenho aprendido muito com meus colegas mais experientes e com os cursos de formação 

fornecidos pelo centro de formação e fornecidos ao novo projeto ao qual a EM Abrão Rassi está 

inserido – Proeja Fic/Pronatec”. M 3  

 

Nos 4 relatos de memória, as professoras dizem gostar de trabalhar na EAJA 

e sentem boa receptividade por parte dos alunos. Elas demonstram em seus relatos 

algumas ressalvas ao Proeja Fic/ Pronatec, e explicam que essas ressalvas têm a ver com 

problemas burocráticos que se apresentaram desde a implementação do projeto na 

escola. 

“Eu fiz a opção de voltar para a EAJA, pois realmente gosto de trabalhar com os alunos dessa 

modalidade de Ensino”. M 4 

“Não quero terminar sem falar do meu carinho pela EAJA e da frustração em ver que optamos 

pelo PROEJA FIC/PRONATEC e que de certa forma não está dando muito certo, pela falta de 

estrutura física para as aulas de Informática e professores do IFG para as aulas de qualificação 

que não vieram até hoje. Não vamos mencionar de quem possa ser a culpa, mas mais uma vez 

percebemos que da mesma forma que existem pessoas envolvidas e engajadas pra que tudo dê 

certo, existem aqueles que por motivos que desconhecemos nos passam a impressão de que não se 

importam com aquilo que realmente precisamos nos ater: a aprendizagem dos nossos alunos com 

qualidade e de acordo com o que eles vêm buscar dentro da escola”. M 3 

“Deparei-me com a possibilidade de participar como integrante da experiência do PROEJA FIC 

PRONATEC. A princípio, recebi essa experiência na escola com muito bons olhos, porém sempre 

tive ressalvas quanto à diminuição do tempo dos alunos na escola. Hoje, diante da realidade e aos 

problemas que a minha escola vem sofrendo, tenho uma visão menos animadora dessa proposta. 

A falta do ambiente informatizado para viabilizar o curso de operador de computadores, tem 

deixado o grupo de professores da minha escola bastante desanimado”. M 4  

As professoras não falaram sobre a proposta das aulas compartilhadas e 

sobre o currículo integrado. Acreditamos que se os problemas burocráticos forem 

sanados, poderemos desenvolver melhor na parte pedagógico dessa proposta, com o 

envolvimento em experiências que podem ser bem profícuas. 
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