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RESUMO 
Desde 2010, a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) vivencia um projeto que 

alia a formação de nível fundamental integrada ao ensino profissionalizante, hoje conhecido 

como Proeja FIC/Pronatec. Atualmente dez escolas fazem parte dessa experiência. Para 

compreender melhor o perfil dos docentes dessas escolas e propor uma formação continuada, 

bem como ações pedagógicas que contribuam para a melhoria da Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos (EAJA), o grupo de professores pesquisadores do Observatório da Educação 

(Obeduc) e do Centro Memória Viva (CMV) vem fazendo uma análise interpretativa dos 

relatos de memória desses docentes. Nesse trabalho, pretendemos investigar o histórico dos 

docentes quanto a sua formação escolar, o nível de escolarização de seus pais, avós e irmãos, 

o pertencimento de classe, as concepções de ensino-aprendizagem e perspectivas 

educacionais. Para a análise das memórias desses docentes tomamos como referencial o 

materialismo histórico-dialético. Com suporte teórico em obras de Marx (2008), Antonio 

Gramsci (1991), Pollak (1989), Halbwachs (2006), Le Goff (1990, 2003) e Paulo Freire 

(1981, 1986), discutiremos as memórias desses professores relacionando aos níveis diferentes 

de conscientização e de consciência de classe “em si” e de classe “para si”. Esse estudo já nos 

possibilitou verificar que muitos desses profissionais são membros de família da classe 

trabalhadora cujos pais tiveram pouca escolarização, chegando apenas ao nível fundamental, 

também foi possível observar a tolerância desses professores com os castigos escolares 

sofridos na infância. Nos relatos verificamos possíveis interferências das marcas históricas de 

uma formação tradicional e opressora na atuação desses professores em suas salas de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: Relatos de memória. Professores. Proeja FIC/Pronatec. SME/Goiânia. 

 

 

Introdução 

 

Desde o início de 2013 até o momento, dez escolas da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia (SME) estão vivendo a experiência do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, na Formação Inicial e Continuada com Ensino Fundamental (Proeja-FIC), com 

verbas provenientes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), que passou a ser denominado Proeja-FIC/Pronatec. Desde então, os cursos vem 
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acontecendo no período noturno para alunos da educação de adolescentes, jovens e adultos 

(EAJA
3
), quais sejam: Operador de computador, Mestre de Obras, Eletricista Industrial, 

Auxiliar de Cozinha, Modelista e Artesão de Biojóias. 

Em 2010, houve em uma escola da SME, uma experiência piloto com o Proeja-FIC, 

a qual ofereceu para os alunos da EAJA o Curso de Auxiliar de Cozinha integrado ao Ensino 

Fundamental. Um dos propósitos dessa experiência é a elevação da escolaridade dos 

educandos do ensino fundamental na modalidade educação de jovens e adultos (EJA) 

integrada à qualificação profissional inicial, visando tanto a formação integral e humana, 

quanto, uma preparação para o mundo do trabalho
4
. A experiência vem se efetivando por 

meio de uma parceria da SME com a Faculdade de Educação/Universidade Federal de Goiás 

(FE/UFG) e o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Goiás (IFG). 

Com a ampliação desse trabalho do Proeja-FIC/Pronatec, em 2013, para mais nove 

escolas, a UFG elaborou e coordena o Projeto Desafios da Educação de Jovens Adultos 

integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do 

trabalho e ambientes/mídias virtuais, do Edital 49/2012, do Programa Observatório da Educação - 

Obeduc
5
 financiado pela Capes, o qual conta com um grupo de professores pesquisadores da 

educação básica, apoiados com bolsa, para atuarem como pesquisadores das escolas do 

Proeja-FIC/Pronatec e participarem na investigação e sistematização da experiência deste 

Programa. Além dos representantes de cada escola, o grupo de pesquisadores do Obeduc e do 

CMV é composto por outros professores pesquisadores vinculados ao Fórum Goiano de EJA, 

à UFG, SME e IFG e alunos(as) de mestrado e doutorado da FE/UFG. 

Toda essa equipe vem estudando e contribuindo no aprofundamento teórico e 

metodológico, na produção de artigos, estudos sobre o perfil dos educandos e educadores das 

escolas, levantamento, produção e divulgação de material didático-pedagógico, como a que 

vem ocorrendo no site do Fórum Goiano de EJA (http://forumeja.org.br/go/node/1512). 
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Um dos objetivos do grupo de pesquisa que acompanha o desenvolvimento do 

Proeja-FIC/Pronatec nessas dez escolas é a sistematização de experiências numa perspectiva 

de análise crítica, ordenação e produção de conhecimento. Atualmente, trabalhando no estudo 

do perfil dos professores, o grupo de pesquisadores optou por realizar a análise das memórias 

desses profissionais, pautando em Oscar Jara Holliday (2006), Pollak (1989), Halbwachs 

(2006), Le Goff (1990, 2003) e Paulo Freire (1981, 1986) entre outros. A pesquisa sobre o 

perfil dos professores visa dar um retorno efetivo da formação continuada, que vem 

acontecendo concomitantemente à implantação do projeto, bem como apresentar elementos 

que contribuam nesta formação. Até o momento, os relatos de memórias tem se mostrado 

como um bom instrumento na busca de maior compreensão dos fatos e aspectos da realidade 

social e histórica que podem influenciar de maneira direta ou indireta a práxis docente. 

No primeiro instrumento de investigação, relatos de memórias (instrumento 1), os 

docentes colaboraram com a pesquisa, de forma voluntária, contando fatos de sua vida, 

especialmente de sua formação escolar, universitária e profissional, até o momento atual no 

qual vivenciam a experiência com o Proeja-FIC/Pronatec. Para a escrita de suas memórias 

individuais, os professores foram incentivados por um texto que continha a exposição da 

necessidade deste trabalho, ilustrada por um trecho da obra Medo e ousadia – o cotidiano do 

professor, no qual Paulo Freire e Ira Shor (1986) fazem relatos de suas experiências docentes. 

No presente artigo apresentamos uma análise de quatro relatos de memória de professoras de 

uma das escolas, a qual será por nós denominada Escola A. Os demais professores desta 

unidade educacional não se dispuseram à escrita. No entanto, como nas outras escolas da 

pesquisa houve um maior número de relatos, estes foram usados como parâmetros 

comparativos em alguns itens analisados onde aparecem aspectos comuns com os relatos das 

docentes da Escola A. 

Também tomaremos para a análise inicial, outro instrumento de pesquisa, o 

preenchimento de um organograma (instrumento 2), que foi estendido a todos os professores 

da mesma unidade educacional (incluindo a coordenadora, 2 professores e 6 professoras). 

Através desse, buscou-se obter o pertencimento de classe e a escolaridade de alguns 

familiares do quadro docente, pais, avós e irmãos. Somados aos dados trazidos nos 

memoriais, esse material de pesquisa tem nos fornecido dados que possibilitam uma reflexão 

mais aprofundada sobre os aspectos acima citados, além de outros que possam emergir. 

Mesmo sendo esta uma amostra pequena, percebemos que em seus relatos são 

trazidos elementos que podem nos auxiliar na compreensão de aspectos relevantes no que diz 
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respeito à formação desses profissionais, suas concepções sobre o ensino atual, bem como, 

sobre suas práticas pedagógicas, anseios e expectativas quanto ao Proeja-FIC/Pronatec. 

 

1 Memoriais: memórias, esquecimentos e silêncios 

Primeiramente gostaríamos de apontar que rememorar fatos já acontecidos está longe 

de ser apenas um ato alimentador do passado, pelo contrário, o exercício da lembrança pode 

nos dar mais consciência do presente. Segundo Halbwarchs (2006) as percepções do presente 

influenciam nossas lembranças da mesma maneira com que as nossas vivências passadas 

influenciam o presente. Ou seja, ao lembrar-se do passado o sujeito reelabora-o a partir do 

presente. 

Para além de termos os memoriais como instrumentos de pesquisa, consideramos a 

escrita sobre a memória individual um exercício de reflexão importante e que também faz 

parte do reconhecimento e da assunção de sua identidade cultural, o que é apontado por Paulo 

Freire (1996) como uma das exigências do ato de ensinar. “Assumir-se como ser social e 

histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 

capaz de ter raiva porque capaz de amar”. (FREIRE, 1996, p.41). Nesse mesmo texto, o autor 

fala da importância de um simples gesto de um professor na vida de um de seus alunos, 

rememorando um sinal de consideração que um de seus professores teve para consigo quando 

bem jovem. 

Podemos dizer que à medida que adquirimos consciência da nossa existência como 

ser social e histórico nos tornamos mais conhecedores de nossa realidade individual. A 

memória individual é para Pollak (1989) não só relatos de fatos, mas representa a 

reconstrução da identidade do indivíduo, que além de permitir uma ordenação cronológica de 

acontecimentos importantes, possibilita toda uma organização e compreensão de aspectos de 

sua vida social. 

 
[...] a história de vida ordena acontecimentos que balizaram uma existência. Além 

disso, ao contarmos nossa vida, em geral tentamos estabelecer uma certa coerência 

por meio de laços lógicos entre acontecimentos chaves (que aparecem então de uma 

forma cada vez mais solidificada e estereotipada), e de uma continuidade, resultante 

da ordenação cronológica. Através desse trabalho de reconstrução de si mesmo o 

indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros. (POLLAK, 

1989, p.11). 

 

Nos estudos sobre a memória coletiva e memória individual vemos que muito do que 

temos provém do grupo ou dos grupos com os quais dividimos nossa vida, ou seja, muito do 

que lembramos pertencem ao que tomamos emprestado de nosso ambiente. Como podemos 

ver na explanação de Halbwarchs; 
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Examinemos agora a memória individual. Ela não está inteiramente isolada e 

fechada. Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outros e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento da memória 

individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que 

o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de seu ambiente. (Halbwarchs, 

2006, p. 72). 

 

Mesmo assim, tomando em nossas lembranças aquilo que também é do outro ou que 

faz parte da memória coletiva, temos o que esse mesmo autor chama de intuição sensível, que 

se define como a essência que temos em nossas memórias daquilo que é totalmente distinto 

do pensamento social. Dessa maneira, é de estrema importância sabermos que a memória 

individual torna-se mais relevante quando consideramos que cada indivíduo tem sua própria 

história. Ou seja, a lembrança de um episódio para certa pessoa é sempre exclusiva, mesmo 

que outros tenham vivenciado a mesma experiência. 

Le Goff (1990) considera que a memória não é a história, mas apenas um dos seus 

objetos, portanto, de posse desse material (relatos de memória), temos o início de um trabalho 

de reconstrução de experiências e de vivências, que podem servir de complemento para um 

trabalho mais amplo de reconstrução histórica. Além do mais, os fatos ligados ao cotidiano de 

professores e suas percepções podem servir de referência para compreendermos o processo de 

formação docente, bem como a implementação da proposta Proeja-FIC/Pronatec nas escolas 

participantes dessa experiência.  

 

2 Resultados e discussões a partir dos memoriais 

Na organização e análise dos dados obtidos a partir dos memoriais e dos 

organogramas com a árvore genealógica e grau de escolarização de cada membro da família, 

instrumentos 1 e 2 utilizados na pesquisa, os pontos que sobressaíram nos relatos foram 

sistematizados nas categorias que se encontram nos subitens abaixo. 

2.1 Professores e escolarização familiar 

Mediante o que vem sendo apurado até o momento, 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 restrito, uma vez 

que a maioria frequentou apenas os primeiros anos da alfabetização e muitos sabiam apenas 

ler, escrever e realizar operações, sem terem frequentado a escola, sendo que apenas dois avôs 

chegaram a concluir o ensino médio. 
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Por meio da análise do instrumento 2 pudemos verificar a baixa escolaridade dos  

progenitores dos professores da pesquisa, bem como dos avôs e avós dos professores. Esse 

mesmo parâmetro foi seguido nas dez escolas investigadas, o que nos revela o quanto o 

acesso à escola era difícil até meados do século XX no Brasil, especialmente nas áreas rurais e 

regiões interioranas. Vejam o quadro a seguir: 

Parentesco /Escolaridade 
 

Pais Mães Avôs  Avós 

Fundamental Incompleto  6 6 6 4 

Fundamental Completo 1 - 3 2 

Ensino Médio 2 2 2 1 

Ensino Superior - - - - 

Não sabe   - 1 - - 

Quadro 01: Escolaridade dos pais, mães, avôs e avôs dos professores da Escola A. 

Entre os irmãos desses professores, verificamos um aumento significativo do grau de 

escolarização em relação aos pais e avós, sendo que dentro de um total de 46 irmãos e irmãs, 

26 chegaram a cursos superiores, 13 chegaram ao ensino médio, um fez curso técnico e 

apenas 5 ficaram no nível fundamental, uma das irmãs não frequentou escola. Sendo assim, o 

professor, seus irmãos e irmãs tiveram mais acesso à escola que seus ascendentes. 

 

Grau de escolaridade Irmãos e irmãs 
Não Alfabetizados  1 

Fundamental 5 

Médio  13 

Técnico 1 

Superior  26 
Quadro 02: Escolaridade dos irmãos e irmãs dos professores da Escola A. 

O aumento no nível de escolaridade pode ter se dado pelo deslocamento das famílias 

do meio rural ou do interior para a capital, e segundo 2 relatos, esse movimento ocorreu pela 

busca de escola para os filhos:  

Meus pais vieram para a cidade grande para que eu e meus irmãos pudéssemos 

estudar. [Relato de memória, P1].  
 
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. [Relato de memória, P4]. 

 

Nos relatos de memória das outras escolas, alguns dos professores também 

apontaram os pais como os seus maiores incentivadores nos estudos. 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 
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e também de estudo para os filhos. Ou mesmo tendo perspectivas em suas áreas de atuação no 

interior ou meio rural, os mesmos viam um forte desejo pela escolarização dos filhos. E ainda 

por não terem tido este acesso ou não terem condições de sustentar a família na localidade e 

os filhos à distância, resolveram se mudar a fim de proporcionar a continuidade de estudo aos 

filhos. Esta proposição dos pais como incentivadores dos estudos dos filhos 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. 

Outro aspecto a ressaltar é que sendo os pais trabalhadores com escolaridade baixa e 

em sua maioria com profissões ligadas ao meio rural, a mudança para os centros urbanos 

exigiam uma maior qualificação da mão de obra, dificultando o acesso ao trabalho, e no 

esforço de adaptação, a busca por trabalhos braçais, o que pode ter provocado a instabilidade 

financeira familiar e as dificuldades mencionadas do progenitor da família, em ser seu 

provedor financeiro. O que em alguns casos pode levar à desintegração familiar. 

Por outro lado a concepção de que a escola tem a potencialidade de transformação 

social e econômica esteve presente não só na visão dos pais, mas dos professores, pois 

segundo relatos, muitos professores veem ainda a função transformadora como evidente. E 

como nos fala Kuenzer (1998), não se trata aqui de difundir de forma simplista que a 

escolarização básica atrelada à qualificação profissional constituirá na solução mágica aos 

problemas vividos pela classe trabalhadora brasileira, assim afirma, 

 
Reforçar, pura e simplesmente, a tese oficial de que a escolaridade complementada 

por alguma formação profissional confere empregabilidade, é, no mínimo, má fé. 

Por outro lado, afirmar que não adianta lutar por mais e melhor educação, é, mais do 

que matar a esperança, eliminar um espaço importante para a construção de um 

projeto, contra-hegemônico. (1998, p. 69). 

 

Contudo, vale destacar que, ainda que a educação tenha uma grande contribuição a 

dar, não pode ser tomada essa premissa como verdadeira, já que mesmo o sistema alardeando 

esta concepção e remetendo a uma responsabilidade pessoal do indivíduo o processo de 

escolarização, no sistema capitalista a formação de um exército de reserva, o não ter trabalho 

para todos, com qualificação ou não, é uma realidade. E ter uma elevada escolaridade não é 

sinônimo de garantia de emprego e tão pouco de mudança de nível socioeconômico.  
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2.2 Professores e pertencimento de classe 

Entre as profissões dos seus progenitores (pais, mães, avôs e avós) predominaram as 

ligadas a atividades rurais. Como podemos verificar no quadro a seguir: 

Parentesco 
 

Pais Mães Avôs Avós 

Profissões 

 

 

Horticultor 

Motorista 

Comerciante - 2 

Alfaiate 

Securitário 

Professor não 

formado 

Sapateiro 

Garimpeiro 

 Horticultor 

 Do lar – 5 

 Fabricante de lençóis 

 Funcionária pública 

(nível médio) 
 Técnica em 

enfermagem 

 Horticultor  

 Agrimensor (nível superior) 

 Empresário (dono de Boate) 

 Lavrador - 2 

 Caixeiro viajante 

 Funcionário público (nível 

médio) 

 Fabricante de sela 

 Pecuarista - 2  

 Comerciante – 2 

 Não sabem - 6 

 Horticultora 

 Do lar - 8 

 Lavradora 

 Lavadeira e 

salgadeira 

 Pecuarista 

 Não sabem - 6 

 

Quadro 03: Profissões dos pais, mães, avôs e avós dos professores da escola A. 
 

Além da análise do instrumento 2 apontar que os professores são provenientes da 

classe trabalhadora, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos professoras apareceram nos 

relatos de memórias em diversos momentos. Duas professoras revelaram ter que trabalhar 

ainda na adolescência, o que pode indicar a baixa renda familiar. Como relata a professora: 

“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.” [Relato de memória, P 3]. 

A baixa renda familiar foi revelada em outros momentos, por exemplo, quando uma 

professora relatou ter tido dificuldade em pagar a universidade e no pagamento do transporte 

urbano. Três das quatro professoras revelaram ter estudado em escolas públicas e uma em 

escola privada. Como podemos ver em alguns comentários das professoras, as quatro tiveram 

que conciliar os estudos com o trabalho, especialmente durante a graduação: “Foi uma época 

boa, mas bastante corrida, andava muito, percorria Goiânia, de ponta a ponta de ônibus, 

foram lutas incessantes até me formar.” [Relato de memória, P1] 

Os relatos apresentados pelos/as professores/as das outras escolas, da mesma forma 

que na Escola A, apontaram que a grande maioria dos professores são pertencentes à classe 

trabalhadora, embora se identifiquem como classe média. Podemos considerar que o conceito 

de classe média não tem um parâmetro claro para os relatores, uma vez que nos memoriais 

aparecem episódios de dificuldades financeiras que condizem com a realidade de famílias da 

classe trabalhadora. 
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Vale destacar que o pertencimento de classe
6

 seja um dos fatores que pode 

influenciar nas concepções dos professores sobre o ensino, sobre como veem os seus alunos, 

bem como a forma de sua assunção do trabalho frente aos educandos da modalidade. Marx 

(2008) considera que há dois tipos de consciência de classe, a consciência de classe em si e a 

consciência de classe para si. 

Nesta perspectiva, os professores participantes da pesquisa enquanto origem de classe estão 

situados na classe trabalhadora e, como tal, têm seu Ser Social constituído a partir do conjunto de 

fatores que definem esta classe. Contudo entre a origem de classe e a consciência de classe em si e 

para si há uma complexa construção intelectual de representação, e nem todos têm sua consciência de 

classe em si e para si em conformidade com a classe à qual pertencem, ou uma opção de classe 

coerente com a classe trabalhadora da qual advém e com a qual trabalha. Dentro desta linha de 

pensamento, Duarte, em seu trabalho Reflexões sobre o conceito marxiano de representação de classe 

(2012, p. 02), afirma que: 

 
[...] Desde o aparecimento das sociedades de classes, cada indivíduo já nasce em uma 

classe social e nas condições em que existem e se reproduzem os membros dessa classe é 

que ele receberá a sua formação cultural e moral, ao menos inicialmente. Nascer em 

determinada classe não resulta de uma escolha, mas este fato objetivo tendencialmente 

influirá de forma decisiva na configuração do Ser social dos indivíduos aí nascidos e nas 

escolhas que poderão realizar. São as determinações do modo de produção que atuarão 

sobre cada indivíduo conforme seja sua origem de classe. Esta tende a determinar 

possibilidades e limitações ao desenvolvimento profissional econômico político cultural, 

social e intelectual dos indivíduos. Entretanto, do que dissemos acima não se deve inferir 

que a origem de classe é fator suficiente para determinar em absoluto a consciência de 

classe, o sentido de pertencimento de cada indivíduo a uma classe social. A origem de 

classe é apenas um dos elementos, ainda que seja no geral um elemento particularmente 

importante (a determinação ontológica), que determinará a consciência de classe, a visão de 

mundo dos indivíduos inseridos nas relações sociais de produção e reprodução da vida 

material e simbólica.   

 

Segundo este autor este sentimento de pertencimento e de consciência de classe não 

resulta espontaneamente da base material, das relações sociais de produção; ou apenas das 

experiências políticas, culturais e/ou simbólicas vividas pelos indivíduos, mas envolve uma 

articulação complexa entre estes elementos e a ação teórico-política-educativa dos intelectuais 

orgânicos que possibilitam a construção da concepção de classe como classe para si. Portanto, 

a consciência de classe, enquanto visão de mundo, com projeto societário próprio, resulta de 

uma elaboração teórica, de um trabalho intelectual que constrói como concreto-pensado a 

crítica ou a legitimação da ordem vigente ou projeta uma nova ordem societária. E depende 

desta relação estabelecida e como se veem nela para que os profissionais que ora analisamos 

                                                           

6  
Para Schaff (1987), o pertencimento de classe diz respeito à consciência ou visão de mundo que um 

grupo de indivíduos tem de si próprio e dos demais. 
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seus memoriais possam se ver como membros da classe trabalhadora e a serviço desta, com 

vistas a atuar junto aos alunos trabalhadores da EAJA, enquanto um instrumento fundamental 

que lhes proporcione o acesso à cultura, para se chegar à ação educativa organicamente 

articulada, com vistas a proporcionar sua libertação na sociedade capitalista. 

A discussão da consciência está entrelaçada com a análise da totalidade social, que 

impõe a condição de superar a fragmentação, dessa forma, a consciência vem integrada com a 

atividade e com a produção material dos seres humanos, conforme Marx: 

 
Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica 

da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política 

e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo de vida social. Não é a consciência 

que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social  que determina sua 

consciência. (2008, p. 04). 

 

Nesse sentido, a consciência implica em um ponto de partida, que é a realidade 

concreta. Para Marx e Engels (2005) a consciência não é independente do objeto real, assim, o 

que vem antes da consciência constitui-se como algo “em si”. O que é construído a partir das 

reflexões e apropriações do sujeito é algo que foi adquirido “para si”, resultado de uma ação 

consciente, mas construído a partir de um processo que avança do “em si” “para si”. O 

sentimento de alguns professores que fizeram suas memórias quando conseguem perceber que 

a formação, a educação é uma possibilidade, uma ferramenta para a constituição crítica, estes 

conseguiram chegar à consciência histórica de pertencimento a uma classe de trabalhadores e, 

como sujeitos históricos, podem olhar a realidade de uma forma crítica, porém nem mesmo 

alguns educadores conseguem sair dessa consciência em si e chegar na consciência para si.  

 

2.3 Marcas e reações da escolarização  

Podemos considerar que em todos os relatos apareceram fatos do cotidiano escolar que 

marcaram positiva ou negativamente as professoras da escola A. Também nas memórias dos 

professores das outras escolas frequentemente apareceram aquilo que identificamos como 

marcas, devido às consequências psicológicas que possivelmente se desenrolaram a partir 

desses episódios. Segundo Pollak (1989), há uma fronteira a ser transposta quando aquilo que 

não é dito pela memória nacional dominante se evidencia. Dessa forma, o medo pode fazer 

com que as pessoas se silenciem. À maneira do autor: 
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A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, em 

nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou 

de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem 

que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor. (POLLAK, 

1989, p.6). 

 

Escolas muito rígidas; professoras bravas; dificuldades extremas, principalmente 

nas disciplinas de exatas; agressões/castigos físicos, característicos de uma vertente 

tradicional de ensino, foram marcas que se sobressaíram nos memoriais. A exemplo disso, a 

professora P2 faz um relato de agressão:  

 
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). [Relato de memória, P2]. 
 

Quanto a esse relato, é pertinente lembrarmos que, nesse caso, “o presente tenta 

colorir o passado”. (POLLAK, 1989, p. 6). Assim, dividindo com a professora “brava” a 

responsabilidade dos fatos, a relatora (professora P2) pode mascarar o passado, dessa maneira, 

a lembrança passa a ser uma reinterpretação do passado. Mas não deixa passar a um olhar 

atento a forma como os professores e demais profissionais tradicionais mantinham a 

disciplina, a autoridade, exercendo na verdade um autoritarismo exacerbado e não a 

construção de uma disciplina consciente e interativa. 

No próximo fragmento de relato apresentado pela mesma professora, ela expõe 

como a rigidez da escola representou um tormento em sua vida. Esse relato nos leva a refletir 

e compreender como uma disciplina rigorosa e medidas arbitrárias podem levar alguns alunos 

a abandonarem a escola. Persistir os estudos em salas como esta, pode ser visto como um ato 

de resistência ou de obrigação, uma vez que muitos pais de alunos as aceitam como normais. 

 
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. [Relato de 

memória, P2]. 

 

Outro exemplo de relato de rigidez disciplinar na escola esteve na fala da 

professora P4, que mostra as possíveis consequências de uma escola autoritária. 

 
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... 

[Relato de memória, P4]. 
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Devemos intervir para refletir que o professor que passou por castigos na escola e 

aceitou tais 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 a situações desumanas por não se 

verem em condições de lutarem contra elas. 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. E isso 

reforça a necessidade de não repetirmos os mesmos equívocos da escola tradicional. Mesmo 

que esta visão tradicionalista esteja ainda presente nas concepções de muitos educandos e 

educadores, precisamos buscar maneiras diferentes de conduzir o trabalho educativo, uma vez 

que as práticas antigas podem afastar vários educandos da escola, especialmente os da EAJA. 

Também foram recorrentes nos relatos, as lembranças de ex-professores(as) que 

marcaram positivamente a vida das relatoras, sendo que, em alguns casos, essas marcas que 

consideramos como positivas, as influenciaram na escolha profissional: “Comecei a estudar 

inglês... aos 10 anos de idade. A minha primeira professora foi a minha inspiração”. [Relato 

de memória, P 3]. Estes relatos coincidem com as pesquisas de Roseli A. C. Fontana (2000), 

no livro Como nos tornamos professoras?, nos trazendo que, na busca de superação às marcas 

das relações que se estabelecem no processo educativo (tanto positivas como negativas), 

desenvolvemos aspectos que nos remetem à escolha da profissão professor. 

Outra reflexão que nos permitimos fazer, a partir da observação desses relatos, são 

relativas às reações que podem ter sido desencadeadas por tais vivências. As memórias 

individuais que tomamos como objeto de estudo não nos permitem considerar que esta ou 

aquela reação tenha a ver com as marcas experimentadas, no entanto, as reações estão sempre 

presentes mesmo que não expressas. O que tentamos entender é o quanto essas marcas podem 

interferir na prática desses profissionais ou em suas concepções de ensino. 

 

2.4 A escolha profissional e os impasses da profissão docente 
Das quatro professoras da Escola A, cujos memoriais foram analisados, nenhuma 

escolheu a docência como primeira opção profissional. Como podemos ver nas falas a seguir: 

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. [Relato de memória, P1].  

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 
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Empresas porque queria tentar concurso e entrar na Caixa Econômica. Naquele 

momento queria ser bancária. [Relato de memória, P2]. 

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 e nem algo recompensado pela sociedade. Desde 

algum tempo a sociedade brasileira vê a docência como “bico”, uma profissão ruim e sem 

retornos financeiros. Mas, pelos relatos, essas profissionais já adquiriram maturidade 

suficiente para se reconheceram como valorosas na sociedade e também revelaram em todos 

os quatro relatos que gostam de exercer essa 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. [Relato de memória, P2]. 

 

Dentro das concepções que as professoras da escola A apresentam sobre a 

profissão, aparece a indignação pelas más condições de trabalho e pelos baixos salários, fator 

que 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. [Relato de memória, P4]. 

 

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

formação a 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 de 

pós-graduação é quase um sonho impossível. Contudo, a fala desta professora vem na 

contramão deste fato constatado por estudos da EAJA (SANTOS, 2007; RODRIGUES et al., 

2013): “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”. [Relato de memória P4]. Temos ainda a realidade que, muitos 

professores(as), quando conseguem fazer um doutorado geralmente abandonam a educação 

básica, mas a continuidade da formação profissional é um direito de todo profissional, e o 

Plano de Carreira dos Professores do Município de Goiânia prevê um aumento de 50% no 

vencimento aos professores que ascendem a este nível. Inclusive entre as professoras que 

tiveram os seus relatos analisados, duas possuem mestrado, uma fez especialização e a outra 
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ainda não fez pós-graduação. Os outros professores da escola A na modalidade EAJA/noturno 

possuem especialização.  

As professoras demonstraram em seus relatos algumas ressalvas ao Proeja-FIC/ 

Pronatec. Duas delas explicaram que as dificuldades têm a ver com problemas burocráticos 

que se apresentaram desde o início da implantação dessa proposta na escola. 

 
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. [Relato de 

memória, P 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. [Relato de memória, 

P4]. 

 

A escola em questão enfrentou no início da proposta a falta do laboratório de 

informática, esse impasse prejudicou as aulas para o curso de operador de computadores. 

Posteriormente, o problema foi solucionado levando os alunos para uma sala de informática 

próxima à escola, também pertencente às instalações da unidade regional da SME. 

Nos memoriais os professores não falaram sobre a proposta das aulas compartilhadas 

e sobre o currículo integrado. Sobre a formação continuada, houve poucos relatos. Uma das 

professoras diz ter aprendido muito com os colegas e nos cursos de formação continuada, 

especialmente 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”. [Relato de memória, P3]. As demais professoras não deram sua opinião sobre 

a formação continuada oferecida pelo Proeja-FIC/ Pronatec. 

 

2.5 Concepções de ensino dos professores 

Outro ponto que queremos ressaltar é quanto à concepção de ensino adotada como 

correta pelos professores, dado que tem estreita ligação à concepção de educação como 

transformadora da sociedade. Nos relatos, duas professoras demonstram acreditar no poder 
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transformador da escola sobre os alunos e veem no ensino uma formação para a vida. Todas 

parecem recusar a concepção do ensino como uma retórica unidirecional de conteúdos 

disciplinares. A exemplo da afirmação a seguir: 

 
E é isso que nos faz pessoas cada dia melhores construindo cidadãos de 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. [Relato de memória, P1]. 

 

No entanto, uma das professoras da escola A concebe o ensino tradicional como bom 

e as cartilhas como bons materiais didáticos. É que aparece em seu relato: “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”. [Relato de memória, P2]. 

Este é um posicionamento, ainda que não explicitado nos discursos de muitos profissionais 

que atuam na EAJA, embora esteja presente nas práticas de um número significativo destes, 

os quais mantêm um fazer centrado na alfabetização/educação de adultos tradicional: 

pautados em métodos de ensino que tomam a memorização como foco, a cópia ou repetição  

como centro do processo de aprendizagem e não a construção e reconstrução do 

conhecimento pelo aluno; que tomam a educação como neutra e não como um ato político; e 

os conteúdos como algo dado, pronto e acabado, e não em processo de construção e 

reformulação constantes; além de terem apenas o professor como sujeito do processo ensino-

aprendizagem, e não educador e educandos. 

Por outro lado a professora P3 demonstrou que apesar de ter frequentado escolas 

conteudistas, tenta resistir a essa forma de ensino, utilizando o lúdico em suas aulas. Em seu 

relato esse fator é ressaltado:  

 
Em todas as situações acima citadas, as escolas sempre foram muito conteudistas, 

então trabalhei nessa linha também só que com um diferencial, como aprendi nos 

Centros de Línguas o uso do lúdico como método de ensino-aprendizagem, utilizava 

desse recurso para que minhas aulas ficassem mais agradáveis, interessantes, 

chamativas etc... tanto que esse foi o meu tema da minha monografia no final da 

faculdade. [Relato de memória, P3]. 
 

Contudo, o que podemos observar nos relatos de outras escolas é que sobressai certo 

receio em adotar concepções mais progressistas de educação, tais como a dialogicidade, a 

seleção e trabalho com o conteúdo a partir da realidade do educando, buscando estabelecer a 

relação entre os conhecimentos cotidianos/senso comum/de experiência feito e os técnico-

científicos (VYGOTSKY, 1987, 1998; GRAMSCI, 1989, 1991, 2004a, 2004b; FREIRE,  



16 
 

1986, 1996), mesmo que os professores estejam convencidos de que são melhores que o 

conteudismo e o ensino tradicional, parecem não ter um parâmetro para seguir uma vez que 

vieram do tradicionalismo, fazendo-se necessário a intensificação da formação continuada dos 

profissionais, uma vez que a Proposta Político Pedagógica da EAJA da SME de Goiânia 

aponta para uma perspectiva, histórico-crítica e sócio-construtivista, pautada nos autores que 

acabamos de mencionar. 

Na maioria dos relatos, os professores(as) afirmaram gostar de seu trabalho: “Eu fiz 

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

modalidade de Ensino”. [Relato de memória, P4]. As quatro professoras da escola A, 

demonstraram em suas falas que gostam especialmente de trabalhar na EAJA, que respeitam e 

procuram incentivar os seus educandos na continuidade dos estudos. Esta opção é importante, 

pois atuar na EJA demanda um trabalho sério e consequente com os sujeitos desta 

modalidade, considerando seus interesses e necessidades, enquanto classe trabalhadora, que 

envolve pesquisa, opção ético-político-pedagógica de trabalhar com trabalhadores educandos 

a serviço desta classe e contra ela, com vistas a terem a possibilidade de virem a ser não 

apenas dirigidos, mas dirigentes críticos desta sociedade. 

 Além das marcas na formação escolar, da consciência de pertencimento de classe 

em si e para si, que certamente influenciam nas concepções desses docentes sobre quem são 

os educandos, o papel social da escola e nas concepções dos professores sobre o ensino, Freire 

(1959) observa que no trabalho pedagógico a ser desenvolvido com os educandos, no âmbito 

de sua formação político-educativa, que pode transitar pela consciência em três níveis: a 

consciência intransitiva, a consciência transitivo-ingênua e a consciência transitivo-crítica. 

Considerando que os professores desta modalidade são advindos de famílias da 

classe trabalhadora, buscamos relacionar o pertencimento de classe com as concepções desses 

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

professores, levantamos pelo menos três tipos prováveis de consciência. O primeiro tipo, mais 

ligado ao que Freire (1959) identificou como consciência intransitiva, seria aquela que estaria 

em consonância a um modelo de professor que sente-se diferenciado da maioria de seus 

alunos. Embora tenha vindo igualmente da classe trabalhadora, ele compreende que tudo que 

conseguiu foi por esforço individual. Assim, por ter em si mesmo um referencial de “quase 

superdotado”, esse professor vê em seus alunos pessoas pouco esforçadas, preguiçosas e até 

mesmo incapazes. Esse tipo de concepção favorece a manutenção da relação opressor-
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oprimido uma vez que não estimula a reflexão, o diálogo e a ação consciente e 

conscientizadora, capaz de promover mudanças sociais. 

O segundo tipo de consciência pode ser representada por aquele professor que teria, 

segundo Freire (1959), uma consciência transitivo-ingênua, representada por um professor 

que vê em seus alunos pessoas capazes e esforçadas, no entanto, ainda não os reconhece como 

integrantes de sua própria classe. Mas, os incentiva a lutar pela conquista de ideias que 

transitam em torno da aquisição material, e consequente elevação do status quo por meio dos 

estudos. 

O terceiro tipo de professor, podemos considerar como aquele que possui, uma 

consciência transitivo-crítica, sendo aquele que vê o seu aluno como membro da classe 

trabalhadora à qual também considera que pertence, por conseguinte, esse fato o impulsiona a 

trabalhar no sentido de auxiliar o educando a se desenvolver tanto pedagogicamente como 

politicamente, assim como em todos os sentidos do bem viver. E por ter esse nível de 

consciência, o docente busca a dialogicidade em suas aulas, bem como o aprofundamento em 

estudos que sejam significativos para seus educandos, visando que eles conquistem seus 

espaços sociais e possivelmente a organização para a luta de classe. 

 

Considerações Finais 

Com relação ao pertencimento de classe e ao grau de escolaridade dos familiares, 

verificou-se que na maioria dos casos, o professor da EAJA provém de famílias da classe 

trabalhadora. Embora nos memoriais a renda familiar e as condições de vida material não 

estejam explicitadas, obtivemos esta 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 o pertencimento de classe dos professores do Proeja 

Fic/Pronatec. Então, 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 docente. Mas, com certeza esta é 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 docente que fazem parte da proposta do Proeja-

FIC/Pronatec. Assim, entendemos que quanto mais o professor se encontra com a sua 

identidade cultural, mais ele estará apto a compreender a realidade de seus educados, e este é 

um pressuposto fundamental para a proposta de currículo integrado aliado à formação humana 

que se inserem dentro deste programa. 
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Tal como fazem Marx (2008) e Freire (1959) ao distinguirem os tipos de 

consciência, este simples estudo de análise de memórias, busca contribuir com aquilo que é o 

maior e mais importante objeto a ser trabalhado pelos cursos de formação de professores, a 

consciência. Consideramos que, se não desenvolvermos nesta perspectiva, de nada adianta 

todo o esforço de cursos que discutem a realidade escolar, as metodologias de ensino, as 

novas tecnologias, entre outros temas.  

O estudo das memórias dos docentes tem sido motivo de estímulo para os 

pesquisadores, no entanto, vemos a necessidade de maior aprofundamento no estudo do perfil 

destes profissionais, uma vez que algumas questões foram omitidas nos relatos. Assim, 

pretendemos empreender, até o final do ano de 2014, a elaboração e a aplicação de outro 

instrumento de pesquisa, para obter dados mais objetivos, especialmente quanto às vivências 

dos professores dentro do Proeja- FIC/Pronatec. 
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